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ПРЕДГОВОР

Овој број на списанието MONUMENTA е посветен на академик Цветан 
Грозданов (1936 – 2018), основач на Истражувачкиот центар за културно 

наследство при МАНУ, негов долгогодишен раководител, втемелувач и уредник 
на списанието. Бројот содржи научни прилози на негови соработници, колеги, 
некогашни студенти и ученици, кои со посебен пиетет и почит ги посветија во 
спомен на својот професор и пријател, врвен истражувач на средновековната 
уметност, култура и историја, чие дело ја задолжи нашата наука и култура. 
Неговото дело и неговиот научен опус е  вреднуван и ценет и во академските 
средини на соседните балкански земји, но и, пошироко, во научните центри 
во Европа и во светот.

Редакцијата на списанието им се заблагодарува на авторите кои со 
своите научни прилози тематски и содржински го збогатија овој број, кој за 
Центарот и за МАНУ има посебно значење. 

                                                                                      Од Редакцијата
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This volume of MONUMENTA is dedicated to Academician Cvetan Grozdanov (1936 
- 2018), the founder of the Research Centre for Cultural Heritage at the Macedonian 

Academy of Sciences and Arts, its long-time head and editor in chief of the journal. The 
issue contains scientific contributions from his associates, colleagues, former students and 
pupils, who with special piety and respect dedicated their works to the memory of their 
professor and friend, a leading researcher of the medieval art, culture and history, whose 
work indebted our science and culture. His research and scientific opus have been valued 
and appreciated among the academic circles of the neighbouring Balkan countries, but 
also more broadly, within the scientific centres in Europe and around the world.

The Editorial board of the journal is grateful to the authors who with their scientific 
contributions thematically and substantively enriched this issue, which has a special 
meaning for the Centre and for the Academy.

                                                                                      From the Editorial Board

PREFACE
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ВОЗНЕС НА ЧОВЕЧКИОТ ДУХ

Отсекогаш било така, отсекогаш на една култура ѝ биле потребни десе-
тици, дури стотици години на некоја духовна штама, додека во еден 

даден временски час не втаса и не изгрее во неа личност што трајно (ќе) ја 
осветли темната ноќ на нејзиното духовно минато.

Co таа мисија се појави личноста на академик Цветан Грозданов во 
македонската историја на уметноста и културата.

Тоа колку што е лесно да се каже, толку е полесно да се докаже, зашто 
ништо на светов не е толку очигледно и толку очебијно од самата вистина. 
Потребен е само сосема мал напор ‒ да се ѕирне во неговата библиографија 
и таа да се проследи! Тогаш таа самата по себе, најдлабоко и најцелосно ја 
обликува авторовата научна уметничка и животна судбина и тоа на таков 
начин што неа никој и ништо не може да ја надмине во нејзината вистини-
тост и егзактност.

Подолго ја разгледував библиографијата на трудовите на акад. Цве-
тан Грозданов. Во неа, на повеќе од 40 страници, поместени се 314 трудо-
ви: авторски книги, монографии, студии, есеи, ликовни критики. Меѓутоа, 
над сите нив се извишуваат девет обемни монографии: Охридското ѕидно 
сликарство од XIV век, 1980; Портрети на светителите од Македонија 
IX-XVIII век, 1983; Студии за Охридскиот живопис, 1990; Курбиново (за-
едно со Lydie Hadermann) 1993; Свети Наум Охридски, 1995; Уметноста 
и културата на XIX век во Западна Македонија, 2004; Курбиново и други 
студии за фрескоживописот во Преспа, 2006; Живописот на Охридска-
та архиепископија, 2007 и Живописот во Македонија XVIII-XIX век, 2011. 
Овие капитални дела на академик Грозданов јас ги нарекувам каријатиди 
на македонската средновековна уметност и култура. На нив се воздигнува 
нашата величина, величествена и монументална градба на најголемото што 
е создадено на почвата на Македонија.

He можејќи да ги претставам сите, ќе се задржам посебно на две негови 
монографии: Живописот на Охридската архиепископија и Свети Наум Ох-
ридски (Светите архангели) за низ нив да ги сублимирам неговите базични 
гледишта и откритија, кои се лајтмотивот на сите други.

Георги С�ар�елов

УДК: 929Грозданов, Ц. 
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За историјата на македонската средновековна уметност ретки се делата 

како Живописот на Охридската архиепископија, ретки дури и во историите 
на уметноста на поголемите балкански и европски култури, зашто тие го 
откриваат и проследуваат цел еден милениум.

Кога ќе се погледне делото на акад. Цветан Грозданов однадвор, кога 
патем, ќе се навлезе во него, во неговите длабочински пластови и открие 
однатре, се добива недвојбен впечаток на нешто големо, волуменозно, спо-
менично. Така, веднаш, мислата ме навлече на познатиот грчки византолог, 
Панајотис Микелис, кој, истражувајќи ја византиската уметност и естетика,  
утврди дека централна естетичка категорија во која тоа може да се субли-
мира е категоријата возвишено. Живописот на Охридската архиепископија, 
е имено тоа, епоха исполнета со такви возвишени естетски вредности. Ова 
негово епохално дело, како и сите други, ни открива бројни сознанија: неј-
зините темели се поставени уште со словенската мисија на свв. Кирил и 
Методиј и од нивниот прв ученик и следбеник св. Климент, епископ сло-
венски, како што Охридската црква го слави својот патрон сè до денес. Тие 
темели духовно не згаснуваат, туку зрачат сè до овој денешен македонски 
неизвесен временски час кога сè во Македонија повторно се заплеткало во 
некој нов Гордиев јазол. Притоа, академик Грозданов ќе ја поврзе оваа цр-
ковна институција со Самуиловото царство, кога таа има свое седиште и во 
Преспа и во Охрид, но и со Јустинијана Прима, зашто познатите охридски 
архиепископи постојано ќе го истакнуваат континуитетот со неа. Така, наче-
лата на привилегиите дадени на оваа црковно-правна институција од царот 
Јустинијан, не гаснат ни по падот на Самуиловата држава кога Васили II ќе 
ги потврди правата и диецезата на Охридската архиепископија. Toј зборува 
за автокефална црква со висок екуменски углед во христијанскиот свет и со 
ранг веднаш по петте патријаршии: Константинополис, Рим, Александрија, 
Ерусалим и Антиохија. Така, оваа пентархија (по која веднаш е Охрид со кој 
Охридската архиепископија станува експархија) ни открива дека ние не сме 
имале, по слава и величие, друга таква институција во новиот милениум по 
Христа од Охридската архиепископија со толкав висок светско-историски 
ранг. Притоа, акад. Грозданов со право ќе истакне дека, иако диецезата на 
Архиепископијата достигнувала до Дунав и Молдавија на север, до сред-
на Бугарија на исток, и дури до православните општини на Сицилија и 
јадранскиот брег; иако значи, нејзината милениумска историја се менувала, 
нејзиното базично и домицилно јадро, Охрид, средишната христијанска 
метропола и првиот град на Архиепископијата, било и постојано зрачело 
духовно. Импресионираат зборовите што акад. Грозданов ги изговора; ги 
интерпретирам; Охрид бил отворен град за луѓето од уметноста и литерату-
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рата, писменоста и духовноста. Во Охрид и неговата диецеза живееле и се 
движеле високообразовани писатели и богослови, дипломати, композитори, 
интелектуалци од висок ранг, градители и зографи, илуминатори и мајстори 
на уметничките вештини. Таа наша базична културна стратегија со своја-
та отвореност кон светот била плодна почва до која допирале најновите 
уметнички сфаќања. Од друга страна, комуникациите на Охрид со Солун и 
Цариград, тие, со векови отворени артерии, овозможиле во XI, XII, XIII и 
XIV век, во овој наш знаменит духовен центар да се создадат големи фреско 
ансамбли и икони кои, со право вели акад. Грозданов, се наоѓаат денес во 
самиот врв на европската историја на уметноста. Тоа ми го закрепнува моето 
уверение и сознание изречено уште пред многу години дека, имајќи го пред-
вид живописот создаден во неа со светска слава, па создавањето на стариот 
црковен јазик, Македонија во тие времиња не била периферна европска 
култура и дека европскиот IX век може во историјата на европската култура 
и уметност да се смета за словенски македонски век. Како прв град на ар-
хиепископијата, Охрид смета акад. Грозданов, во безбедните крепости, со 
мрежата манастири и параклиси, со соборниот храм, со црквите крај брегот, 
со пештерите и калуѓерските заедници, со свечената тишина и погодниот 
амбиент за созерцание и исихастичко тихование, привлекувал и задржувал 
патници, благородници и луѓе на молитва. Но таа наша славна метропола, 
како седиште на Охридската архиепископија, акад. Грозданов ја открива и 
расветлува и во севкупниот нејзин, не само во св. Климентовиот период. Тој 
зборува за тоа дека многу пред целосното христијанизирање на македон-
ските Словени и пред доаѓањето на св. Климент во 886 г. и на св. Наум во  
893 г. во овој светски знаменит град биле подигнати големи раскошни цркви 
од кои, разурнати во времето на големата преселба на народите, се откриени 
илјадници квадратни метри мозаици. Најновото, пак, откритие на темели на 
христијански храмови на Плаошник од V и VI век, уверливо зборува дека св. 
Климент ја втемелил својата црква Св. Пантелејмон токму врз тие темели.

А што доминира во живописот на Охридската архиепископија и како 
во него се проникнуваат небесните и земните нешта?

Разбирливо, во него повеќе од еден милениум, доминираат ликовите 
на првите словенски учители. Почнувајќи од првата црква што ја изградил 
св. Климент, најпрвин во Охрид, а потем во другите храмови на Македонија, 
клучна фигура е пред сè св. Климент. Во прилозите за словенските првоу-
чители свв. Кирил и Методиј е претставена топографијата на распространу-
вањето на нивните ликови во балканските земји, кај нас во Св. Ѓорѓи во Кур-
биново од 1191 г. и нивната сродност со постарите портрети од Св. Софија 
Охридска. Од Охрид потекнува претставувањето на архиепископите, светите 
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Теофилакт, Константин Кавасила, Димитриј Хоматијан што оставиле дла-
боки траги во духовниот живот во градот на Архиепископијата. Во Северна 
Македонија, пак, доминирале ликовите на пустиножителите: Јоаким Осогов-
ски, Прохор Пчински и Гаврил Лесновски кои дејствувале во XI и XII век 
во диецезата на Охридската архиепископија и претставуваат особена појава 
во народното христијанско движење. Овој континуитет на вклопување на 
светите личности од Средниот век трае и во доцниот Среден век во кој имале 
голема популарност мачениците што страдале за бранењето на христијан-
ството: св. Ѓорѓи Кратовски, св. Ѓорѓи Јанински, св. Злата Мегленска и св. 
Никодим од Албанија. Претставите на споменатите духовници, уште од 
Средниот век ѝ даваат белег на старата уметност на Охридската архиепис-
копија, а нивните први ликовни појави се следат низ нејзиниот живопис од 
делото на зографите Михаил и Ефтихије што кон крајот на XIII век повлекле 
нови линии во еволуцијата на византискиот стил и отвориле во Охрид пат 
кон новите движења на XIV век во историските портрети на манастирот 
Св. Ѓорѓи во Полошко и на работилницата на митрополит Јован Зограф, 
едно од елитните ликовни средишта од манастирот Зрзе. По укинувањето 
на Охридската архиепископија во 1767 лето, генерацијата на Дичо Зограф 
и на неговиот син Аврам Дичов од Тресонче, ја продолжува традицијата на 
црковната уметност во Македонија. Безумноста на чинот на укинувањето 
на Охридската архиепископија кога Охридската црква е преименувана во 
Преспанска епархија и по налог на Фанар од Цариград приклучувана на 
други епископии, се изразува во онаа трагична антисловенска грчка коб 
која почнува со уништувањето на словенските богослужбени книги и кога 
охридските фурни се палат и се горат со нив.

Од друга страна, манастирот Св. Наум Охридски (Светите архангели) 
во богатата ризница на споменици од епохата на средновековната црковна 
уметност кај македонските Словени, имал свое посебно култно место. Свети 
Наум го изградил својот манастир на вливот на Црн Дрим во Охридското 
Езеро во последната деценија на својот живот, посветувајќи му го на ан-
гелите, со кои, славејќи го Бога, сакал да се оподоби. На самиот крај на 
својот живот, овој скромен сострадалник на Климент, се повлекол во својот 
манастир и тука ги дооформил богослужбените книги и своите восторжени 
пофални слова. Тука, како самиот ќе напише во својот кондак посветен на 
првиот од дванаесетте Христови апостоли, ап. Андреј, како гром... ги будел 
заспаните во неверие и како молња од исток им го осветлувал и просветлу-
вал патот на луѓето до Бога. Тој, всушност, како и секој поет, се изедначувал 
со судбината на апостол Андреј „да не се поклонува пред тварта“... дека ги 
ослободува сите „од темнина во темницата сам темен“. Во него му е и гробот 
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со неговите мошти на кој со столетија нашите луѓе им се поклонувале. Иако 
и црквата Св. Наум Охридски, доживувала големи разурнувања пустошења, 
а во наше време кражби, сепак, кај моштите на нашиот чудотворен светител 
и пред неговата икона никогаш не престанало да свети кандило и постојано 
се одржувало основното духовно јадро на овој величествено извишен храм 
на високата карпа на брегот на езерото. Манастирот Св. Наум повеќе од 
еден милениум бил единствено духовно место кое останало како неуништ-
ливо најстаро огниште и како светилиште на писменоста и на книжевноста 
во словенскиот свет, но и култно место од кое зрачела ангелска духовна и 
лечебна сила. Во него, со столетија по смртта на св. Наум, се сочувале и од-
гледувале големите духовни придобивки на Моравската мисија на Светите 
Кирил и Методиј по прогонот на нивните ученици, се сочувала словенската 
писменост и култура за нас и за сиот словенски свет. Освен тоа, од времето 
на големиот охридски книжевен центар па сè до денес, наумовиот манастир 
бил негово сокровиште, бидејќи во него се одвивало просвештение буквами 
и непрекинато се одвивала божествената литургија на јазикот на Македон-
ските Словени. Во него одекнувале пофални слова, синаксари, стихири и 
канони од свв. Климент и Наум и на бројни нивни ученици и духовни чеда, 
преподобните манастирски монаси славејќи го Бога и Свв. Архангели. Тука 
се создавала и од овде зрачела и се ширела книжевноста и уметноста за сиот 
словенски свет, што отворала нова епоха за словенскиот род. Акад. Цветан 
Грозданов, овој наш познат и угледен византолог и медијавелист, не само во 
македонската, балканската, туку и пошироко во европската византолошка 
мисла, применува, на пример, во монографијата „Свети Наум Охридски“, 
како и во останатите, еден свој многу консеквентно реализиран пристап и 
метод којшто може да се дефинира како компаративистички и интегралис-
тички енциклопедиски опфат на целата оваа голема историска епоха која 
траела цели единаесет столетија. Co тоа неговите книги ги сметам за нов 
пристап во откривањето на историјата на средновековната уметност и кул-
тура кај нас. Тој, имено, пристапува кон истражување и на овој манастир 
како и на сите други, комплексно и сеопфатно: ги открива битните елементи 
на нивната архитектура, оригиналните ликовни вредности на иконописите, 
живописот и резбарството па сè до севкупните вредности кои како флу- 
оресцентни зрачења на нашиот творечки дух што толку длабоко се пројаву-
вал и изразувал во оваа големa охридска епоха.

Сето тоа ја воздигна нашата уметност од IX до ХIII век на едно уни-
верзално светско-историско рамниште. Оригиналноста на истражувањата 
на манастирот и живописот на Свв. Архангели е токму во тоа што акад. 
Грозданов, паралелно, со пристапот на врвен историчар на уметноста, ус-
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пеал да го открие и отслика севкупниот земен и небесен портрет на една 
ѕвездоподобна македонска уметничка епоха во која настанал овој храм, а 
која траела повеќе од еден милениум. Во тоа ја проценувам исклучителната 
вредност на оваа монографија и на сите други на акад. Грозданов, како негов 
висок и неповторлив научен дострел. Тоа ми дава за право да кажам дека 
неговите фундаментални дела за историјата на нашата уметност и култура, 
не е само историја, како во случајот со Наумовиот манастир, туку, и заедно 
со тоа, и историјата на духовното зрачење, на духовните вертикали на наши-
ве простори, на големите проблесоци на творечкиот гениј на нашите луѓе, 
реализиран во ретки и фасцинантни архитектонски и ликовни реализации 
што траат и зрачат низ векови сè до денес, без ништо да загубат од својата 
вредност. Но, наспроти сето тоа, постои и еден друг факт што сакам да го 
нагласам. Станува збор за оние ирационални деструктивни сили што тлеат 
во човекот кој во историјата се легитимирал не само како голем градител, 
туку, исто толку и како голем рушител. Таа деструктивна сила на човекот е 
исто така проследена во оваа монографија. Така, сега можеме да речеме дека 
во архитектонскиот и ликовен релјеф (во случајот на Наумовиот манастир) 
акад. Цветан Грозданов не го открива само ѕвездозналството на книжевната 
дејност, слободните човечки сознајби вперени во Бога, светителските ли-
тургиски молитви и волшепства, туку и оние разурнувачки молњи што ги 
осветлуваат крвавите периоди на мрак, она помрачено ноктурно на умот што 
уривал и уништувал, што сеел страв и смрт и што трае до ден денешен, како 
уште еден аргумент повеќе за сиот оној земен пеколен ужас на т.н. горд homo 
sapiens, кој откако ќе ја завршил ѓаволската игра на уривање и скрнавење, 
потем се покајал, барал спас и духовно исцелување пред манастирските 
олтари во осамени екстази, во длабоки контемплации и молитви, со поглед 
свртен кон пантократорот и пред толку благиот и смирувачки поглед на 
иконата на Свети Наум Охридски, молејќи за спасение на своите гревови.

Она што им дава посебен белег на оваа и на сите други монографии на 
акад. Грозданов, тоа е неговиот сестран опфат на артефакт-објектот што го 
истражува. Во тој опфат, тој ја открива онаа грандиозна македонска и сло-
венска синтеза на духот, прикажана во архитектурата, живописот во резбата, 
a co тоа и нивните астрални уметнички извишувања, но и оние ирационално 
трагични човекови деструктивни моќи на уништување на кои како да им 
нема крај.

Сето тоа можело да се реализира во неговите дела, така како што е ре-
ализирано, т.е. на таков енциклопедиски сестран начин, зашто во личноста 
на акад. Грозданов имаме еден редок истражувач и познавач, но и еден сес-
тран историски мислител со силен синтетички дух и со голема историска и 
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цивилизациска ерудиција. Имајќи го предвид неговиот огромен опус, можам 
да заклучам дека акад. Цветан Грозданов е, несомнено, нашиот најкомпе-
тентен научник во толкувањето на историјата на уметноста и културата на 
македонска почва.

Бил, а таков ќе остане засекогаш!!

академик Георги Старделов
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АКАД. ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ: ЖИВОТ И ДЕЛО ПОСВЕТЕНИ 
НА УНИВЕРЗАЛНИ ВРЕДНОСТИ

Не можам да се сетам кога точно започна нашето познанство со акад. 
Цветан Грозданов, некаде во 1985 или 1986 година, кога како потпрет-

седател на тогашниот Извршен совет на Собранието на СРМ, одговорен за 
општествените дејности, по природата на работата, започнав секојдневно да 
комуницирам со културните институции, а како претседател на тогашната 
Републичка комисија за односи со верските заедници - и со Македонската 
православна црква и другите верски заедници во Македонија. Сите поважни 
патишта на нашата култура и духовност тогаш водеа и се вкрстуваа во Ох-
рид, родниот град на акад. Цветан Грозданов. Ни една позначајна културна 
манифестација посветена на нашето средновековие, посебно во Охрид, не 
се одржуваше без неговата активна поддршка и учество со импресивни на-
стапи, внимателно подготвувани и изведени со минуциозна прецизност и 
научна издржаност. Низ сите нив доминираше неговата опсесија со Охрид и 
неговото пошироко окружување, до каде допирала јурисдикцијата на Охрид-
ската Aрхиепископија и каде што, на широк простор, се проширил култот на 
централната личност на нашата културна и духовна историја- св. Климент 
Охридски. Подоцна, во времињата кога во МАНУ поминувавме неброени 
часови во разговори, продолжувани со заедничките семејни дружења во 
прекрасните охридски летни вечери (често уживајќи во прекрасните песни 
на Садиловци), таа опсесија со Охрид ме обзеде и мене, морам да кажам 
под негово големо влијание. Ми се потврди мислењето (акад. Грозданов го 
цитира на едно место) на знаменитиот руски филолог Виктор Григорович, 
кој започнувајќи со истражувања на средновековната уметност на просто-
рот на Македонија во 1848 година запишал дека Охрид е „најтаинствениот 
пункт во целата историја на Јужните Словени од чие проучување може да 
се очекуваат значајни појаснувања“. Немал, значи, магнетизмот на Охрид 
таква привлечна и вдахнувачка сила само во однос на акад. Грозданов, туку 
на секого што дошол во допир со неговиот интринсичен дух на универзален 
цивилизациски топос. 

Вла�о Камбовски

УДК: 929Грозданов, Ц.
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Нашето долгогодишно пријателство беше зацврстено по мојот избор 

за редовен член на МАНУ во 2006 година, во времето на неговото претсе-
дателствување со Академијата. Особено во последните години од неговиот 
живот, тоа прерасна во мошне често, да не кажам секојдневно дружење во 
Академијата и редовни средби во Охрид, местото на нашето летно враќање. 
Пред почетокот на секоја пролет доаѓаше прашањето: кога ќе си одиме во 
Охрид, небаре како задолжителна повела за враќање во нашата духовна Ви-
теза. Тоа претпоставуваше споделена увереност дека сме овде, во Скопје, на 
привремена, одговорна и напорна работа, по која имаме право на заслужен 
спокој во нашата природна средина. Јас, навистина, имам таков однос и 
кон Битола, којашто е место на моето раѓање, но сè си мислам дека Охрид 
решавачки и беспоговорно го дополнувал мојот роднокраен копнеж како 
скриен порив кон нашиот општ духовен корен. 

Акад. Гроданов имаше вистински дух на сестран научник, за кого е 
карактеристична безгранична љубопитност: тој се интересираше за број-
ни актуелни прашања од областа на правото, филозофијата, литературата, 
општествениот живот, состојбите во нашето соседство, но и за градовите, 
луѓето, семејствата (секогаш изненадуваа неговите подробни познавања), 
историските настани во нашето поблиско и подалечно минато. Но, главна 
тема претставуваа неговите истражувања на нашето средновековие, не само 
низ призмата на уметноста, црквите и манастирите, туку и на општите соби-
тија што во тие времиња, милениум пред нас, ги поставуваа основите на со-
времената македонска култура. Акад. Грозданов беше извонреден познавач 
не само на уметноста, туку и на средновековната филозофија и историја, а 
преку нив и на културните константи што прескокнуваат векови, создавајќи 
лак што по некој чудесен начин овозможува една мисла, идеја, поим, созда-
ден пред стотици години, одеднаш да блесне во некое ново време, осветлу-
вајќи го и давајќи му нова, современа смисла. Такви беа, на пример, неговите 
согледби за творештвото на една сјајна личност од времето на македонската 
преродба во 19-от век, вистински наследник на раноренесансните ликовни 
пројави на нашата културна почва уште од времето на големите мајстори 
што ги создадоа фреските на Богородица Перивлепта, Курбиново, Нерези и 
други наши светилишта низ вековите- Дичо Зограф со чиешто проучување 
и промовирање интензивно се занимаваше во последните години од својот 
живот. Опфаќајќи во фокусот на својот научен интерес еден во временска и 
просторна смисла волуминозен простор, со зачудувачка творечка енергија 
акад. Грозданов совршено прецизно, без никакви импровизации и празни 
места го составуваше културниот мозаик на уникатниот простор на Македо-
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нија и на македонскиот народ, што ги расветлува нашите културни корени 
и есенцијата на нашето национално битие.

Обземен од привлечноста на темите што претставуваа негова научна 
преокупација, не сум можел да одбијам да зборувам за него и за негови-
те дела, како што се „Студиите за охридскиот живопис“, „Св. Богородица 
Перивлепта“ и други негови изданија и нему посветени собири во МАНУ, 
зашто преземањето на таква обврска сум го сфаќал како посебна чест, знак 
на негова посебна доверба и предизвик на кој морало да се отчети на нај-
сериозен начин и со посебна одговорност во изборот на пристапот и издр-
жаноста на излагањата. Не би простил ниту премолчил акад. Грозданов, тој 
тврд охриѓанец, какво било празно глаголење, или невнимателност или не 
дај Боже несмасност во претставувањето на неговото дело, затоа што тоа би 
значело дека се откажува од нему својствената строгост кон самиот себе и 
кон врховниот налог на научниот позив - истрајно да се трага по вистината, 
исправно да се мисли и исправно да се зборува. 

Во нашите средби во Академијата, одржувани речиси до последните 
денови на неговиот живот, мошне често се навраќаше кон објаснувањата на 
византиско-словенската симбиоза остварена во времето на св. Климент, св. 
Наум и нивните наследници на престолот на Охридската Aрхиепископија и 
на Охридскиот книжевен центар. Во своите бројни дела за средновековната 
уметност акад. Грозданов понуди обилни аргументи за констатацијата дека 
Византија, како продолжение на Римското Царство, имала важна интегри-
рачка функција во однос на народите кои живееле во нејзините простори. 
Од нив разбираме како се образувала меката словенска варијанта на визан-
тиско-словенската симбиоза, препознатлива по составувањето на големи 
композиции на споени ликови и сцени, дадени во подвижна и пластична 
форма и во инверзивна перспектива. Според него, таа ја разјаснува оправ-
даноста на присуството на св. Климент, св. Наум и другите светии на ма-
кедонските Словени во строгата хиерархија на светците во живописот на 
црквите и манастирите, градени и од самите византиски велможи. За акад. 
Грозданов таквиот чин претставувал израмнување на нивната вредност со 
другите светии и рано признавање на таквата моќ на словенската духовна и 
просветна традиција, одржувана и со паралелната употреба во Охридската 
Aрхиепископија на црковнословенскиот и на грчкиот јазик. Тоа е важен 
историски факт чиишто поучни рефлексии треба да допрат до нашево време 
на недоразбирања со нашите соседи, со кои споделуваме заедничка култур-
на историја во долги периоди на pax romana, продолжени до распадот на 
Византија. 
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Следна, речиси централна тема на нашите разговори, објаснувана од 

него со посебна занесеност и жар, беше Охридската Aрхиепископија, нејзи-
ниот подем и пад, заедно со моќта и падот на Самуиловото Царство, нејзи-
ните внатрешни односи и состојби до нејзиното укинување, по згаснувањето 
на другиот моќен културен и општествен центар- Москополе, нејзината ис-
торија и положба во Византија, како и односите со другите цркви. За акад. 
Грозданов беше неспорен фактот, признат и во голем дел од историската на-
учна мисла, за нејзиниот карактер, не само како посебна верска, туку и како 
политичка заедница на македонските Словени и другите народи кои живееле 
на просторот на кој се протегала нејзината јурисдикција. Мошне импресив-
ни и сликовити беа неговите претставувања на охридските архиепископи, од 
кои во неговите дела посебно внимание им посвети на тројцата најзнамени-
ти: Прохор (прва половина на 16 –ти век), кој бил македонски Словен и го 
заштитил и потсилил развојот на Охридската архиепископија во преломно 
време на Османлиска власт и насекаде го користел црковнословенскиот ја-
зик со дијалектни особености карактеристични за Југозападна Македонија, 
но се служел според неговите автографи и со грчкиот јазик; Лав Охридски 
(11-ти век), кој бил ктитор на дел од живописот на Св. Софија, познат по 
тоа што пред расколот на Источната и Западната црква кренал глас против 
римскиот папа поради тоа што „не се држи кон патот на своите претходници 
меѓу кои имало и светители што ги слави и Источната црква“; и Теофилакт 
(втора половина на 11-ти и прва половина на 12-ти век), кој оддалечен од 
Цариград и фрлен меѓу (според него) охридските „варвари“, не можел да ја 
пренебрегне големината на св. Климент, за кого го напишал познатото Жи-
тие, како и на други словенски светии, на кои им посветил повеќе свои дела. 
Останувајќи во континуиран спор со неговите списи, акад. Грозданов (не му 
го простуваше неговиот омаловажувачки однос кон охриѓани!) посебно го 
истакнуваше фактот дек токму како признание за неговите дела, со кои изра-
зил посебно почитување на св. Климент, дури по неколку векови, заедно со 
растењето на култот на св. Климент во живописот започнал да се појавува и 
ликот на Теофилакт, како показ за тоа дека охридскиот живопис, доследен на 
словенско-византиската традиција, воздигнувал личности според вредносен 
критериум што не секогаш одговарал на формалните канонски номинации. 

Негова постојана преокупација претставуваше и грижата за нашето 
средновековно културно наследство како сигурна и неспорна антиципација 
на нашата современа општественост, посветеноста на неговата заштита и 
светска афирмација и убеденоста за неговото предоминантно значење во 
формирањето на исправни погледи врз нашите историски и културни коре-
ни. Тие се движеа до толку длабока острастеност што при секоја вест дека 
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некаде се распаѓа или разнесува нешто од него, кај акад. Грозданов избиваше 
како бурна реакција и повик на општ немир и удирање со сите ѕвона врз 
свеста и совеста на одговорните, потсетувајќи ги дека не смеат да се мират 
со поткопувањето на духовните потпори на нашиот опстој.

Акад. Грозданов живееше и работеше со истрајна посветеност на те-
мите што ги поставил како главни ориентири на својот научен интерес, 
ставајќи ги на прво место, пред кој било друг личен интерес, вклучувајќи 
го и интересот за заштита на неговото подолго време нарушено здравје. И 
токму таквата посветеност отелотворуваше еден чувствен и страстен порив, 
кој го вброи во редот на научниците од областа на историјата на уметноста 
од светски ранг како Милјуков, Кондаков, Мије, Дил, Далтон, Голубински, 
Гелцер, Новаковиќ, Иванов, Успенски, Окуњев, Мано-Зиси и цела плејада 
водечки истражувачи на средновековното културно наследство на почвата 
на Македонија на преминот меѓу 19-ти и 20-ти век, истовремено разлику-
вајќи го од сите нив со стремежот да ги спојува своите научни погледи со 
вродената охридска емоција, која неговиот однос кон охридскиот живопис 
и целото наше културно наследство го имаше кренато на рамништето на 
длабока и искрена приврзаност. 

Проникнувајќи со истражувањето на ликовните претстави на минатото 
што за акад. Грозданов претставуваа прозорци преку кои треба да се вѕира 
во најдлабоките слоеви на нашата културна историја, создавана околу уни-
верзални духовни вредности, во своите дела тој ја составува непорекливата 
сознајба за ембрионалниот период на создавањето и развојот на македон-
ската национална култура и посебност, секогаш во отворена комуникација 
со околните моќни култури, како што била византиската, и преку неа запад-
но-европските, но и со културите на другите народи на Балканот кои полека 
испливувале од средновековните маглини на непросветеност. Таа слика на 
културно раѓање, што тој ни ја долови низ неговите многубројни студии 
посветени на средновековната уметност во Охридската Aрхиепископија, 
Охрид, Курбиново, Нерези, Слепче и другите наши културни центри, не 
воведува во еден поинаков свет, распрснат на еден широк простор, на кој 
слободно се движеле, проповедале и подучувале светиите, и во кој ограниче-
носта на просторното движење на обичниот човек, врзан за својот крај, била 
надоместувана со слободен прелет на неговата имагинација по безгранични 
духовни простори и времиња. Така подучувањата на Седмочислениците, 
на св. Климент и св. Наум и другите светии, како и на нивното писмено и 
културно наследство, врежано во творбите на скрипторските школи, фрес-
ките, иконите и градбите на духовните средишта, стигнале до наши времиња 
преку Македонската преродба на 19-от век.
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Што нѝ остави во наследство акад. Грозданов? Тоа е неговото дело, 

кое допрвин треба да се проучува, восприема и објаснува, како значаен, 
прворазреден прилог кон проучување и разбирање на македонската нација 
како превосходно културна нација, заедница на луѓе заемно поврзани со 
јазикот, традициите, културата и религијата, која постоела и во време кога 
не постоела македонска држава, и која е безвременска и неограничена со 
државни граници. Еден од главните заклучоци, што може да се изведе од 
неговите дела, со актуелно значење за нашите денешни состојби, е и тој, дека 
Македонската преродба на 19-от век од која поникна нашата современост 
не затекнала празен простор, туку обемна пишана и непишана, изградена и 
насликана, движна и недвижна културна оставштина, како и посебен маке-
донски народен јазик, растурен во повеќе блиски дијалектолошки форми, 
сроден на „балканскиот јазичен сојуз“, но и доволно оддалечен од другите 
словенски јазици. Затекнала пребогат фолклор, традиции, како и верска оп-
ределба врзана за традициите на историската Охридска архиепископија. И 
сето тоа во жива интеракција со другите културни нации од ова поднебје, 
што само по себе, како што не учи акад. Грозданов, претставува и силен 
поттикнувачки фактор и битна карактеристика на културното воздигнување 
на македонското општество. Оттука, проучувањето на делото на акад. Гроз-
данов поттикнува заземање на покритички став кон владејачкото толкување 
и изучување на историјата, фокусирано врз голите факти, врзани за поли-
тички собитија, настанувањето и распаѓањето на држави, војни, победи и 
порази. Сите тие хронолошки нанижани историски факти често пати ја за-
маглуваат, или сосема ја потиснуваат вистинската историја, која превосходно 
треба да биде фокусирана не на фактите, туку на универзалните вредности, 
не на политичката, туку на културната историја. 

Севкупното дело на акад. Грозданов не учи дека вистинската исто-
рија е засолнета во трезорот на уметничките и културните достигања на 
еден народ, кој како непресушен извор ја одржува неговата виталност како 
културната нација, во состојба на постојана подготвеност за одговори на 
предизвиците на новото времe. 



НЕКОЛКУ СПОМЕНИ ЗА МОЈОТ ПРОФЕСОР

Да се пишува за академикот Цветан Грозданов, тоа значи да се беседи 
со силата на словото, како кога ќе се спомене Горна Порта во неговиот 

преубав Охрид, која за него како историчар на уметноста имаше историско 
и уметничко значење. Академикот Цветан Грозданов всушност беше една 
голема порта, од која можеше да се влезе во целата византологија. Воедно 
како врвен познавач на византиската културна и уметничка традиција, тој во 
своите дела презентира научни опсервации и достигнувања кои ги надминаа 
и рамките на нашата национална историографија.

Академик Цветан Грозданов како врвен научник, почитуван и ценет 
професор и истражувач својот животен век го посвети на принципите на 
високата наука во откривање и толкување на научните вистини, а за угле-
дот кој го стекна меѓу истражувачите на средновековната уметност говорат 
бројните признанија и награди на врвни научни и образовни институции од 
целиот свет. Неговото грандиозно дело, како според временскиот период на 
истражување, така и според импозантноста на неговиот богат начуен опус 
од стручни текстови, книги и монографии посветени на средновековната 
култура и уметност се непроценливо богатство и трајно пишано сведоштво 
за богатото културно наследство кое го поседуваме како земја, документ од 
кој не само стручните лица, туку и младите генерации црпат многубројни 
сознанија за различните уметнички и научни аспекти на вредостите на кул-
турното наследство.

Како поранешен студент на еден од најпознатите македонски исто-
ричари на уметноста и византолог морам да истакнам дека, професорот 
Цветан Грозданов, беше мојот водич и човек кој ми ја всади љубовта за 
историјата на уметноста, особено за средновековната уметност и уметноста 
на средниот век, професор кој даде значаен придонес во образованието на 
многу поколенија истражувачи. Тој беше визионер кој преку својата научна 
поетика полека ни ги отвораше очите да си го чуваме нашето културно бо-
гатство. И затоа, кога ги слушавме неговите зборови, неговата интерпрета-
ција, всушност не обземаше една моќна севременска светлина вкоренета во 
длабините, кои само тој можеше да ни ги долови. Своите научни спознанија 
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тој умееше не само да ги инкорпорира, туку и да ги интерпретира и целата 
наука да ја соедини со единствени зборови, кои како бесмртна секвенца 
секогаш можеа да бидат впиени во нашите глави. Тој не водеше длабоко во 
утробата на земјата која во своите слоеви ја чуваше тајната на дамнешното 
време, тајната на минатото. 

Затоа слободно можам да кажам дека професорот Цветан Грозда-
нов, е еден од стожерите на значајните научни дисциплини за Македонија 
и нејзиното културно богатство–Историјата на уметноста и археологијата.

Со гордост денес можам да констирам, дека за она што досега сум го 
постигнал како историчар на уметноста кој се занимава со културното на-
следство од османлискиот период, со многу објавени научни трудови, нови-
нарски текстови и неколку книги, во голема мера му го должам на ценетиот 
професор, кој при секоја средба по дипломирањето инсистираше на моето 
стручно усовршување и покрај моите останати општествени активности на 
разни функции.

И подоцна кога како директор на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата, а потоа Националниот конзерваторски конзер-
ваторски центар имав можност да соработувам и од блиску да го запознам 
проф. Грозданов, кој зрачеше со невиден авторитет. Тој беше суверен во 
својата област кога дискутиравме за одредени теми и ме бодреше во моите 
намери и идеи за истражување, но посебно ме посочуваше да се грижиме 
за архивата на фотографии и теренските забелешки на оние вработени од 
првите денови на Заводот.

Незаборавно ќе биде и неговото ангажирање во својство на министер 
за култура за непосредната заштита и адекватното третирање во урбанис-
тичкиот план на бисерот на османлиската уметност –Шарената џамија во 
Тетово. Некаде во почетокот на 90-тите години се случи и реконструкцијата 
на автентичните ѕидови и внесувањето на шадрванот во дворот на џамијата 
наиде на негово големо одобрување и ден денес тој комплекс така сочуван 
го привлекува вниманието на голем број туристи и посетители

Можеби научните спознанија на академик Грозданов некогаш делу-
ваа автобиографски, но тоа е само факт дека знаеше како дише ова парче 
земја. Академикот Цветан Грозданов, во нас внесе самопочит и не гледаше 
како следбеници, кои токму преку неговата научна мисла, полна со тежина 
само подлабоко ќе наведуваше да навлеземе во богатата утроба на знаења 
и историски вистини. 

Можам, да кажам дека се ретки историчарите на уметноста, византоло-
зи, од светски формат од постарата генерација, претходници и современици 
на академик Грозданов, кои во своите истражувања не се допреле до разигра-
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ните форми, фигури и развеаните драперии, виртуозната линија и арабеска 
која исцртува, дефинира и возбудува по силината на својот индивидуален 
но, силен уметнички израз. 

Неговиот несебичен придонес кон развојот на културата, и негови-
от исклучителен влог кон унапредувањето на историјата на уметноста на 
нашата земја е од огромно значење. Неговите сугестии, предлози, ангаж-
ман и поддршка во разрешувањето на горливите проблеми во културата и 
заштитата на културното наследство се одликуваа со почит кон секој став 
или различно гледиште на состојбите со кои се соочува нашето културно 
секојдневие, придонесувајќи за видливи промени во културниот амбиент 
на нашата држава. 

На крајот сакам да истакнам дека академик Цветан Грозданов беше 
богата и сестрана личност, но пред се човек чие име и дело ќе останат трајно 
вградени во научните фудаменти на академското верифицирање и проучу-
вање на културата и уметноста на нашата држава. 
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ЗИДНО СЛИКАРСТВО НА ФАСАДАМА БОЧНИХ 
ПАРАКЛИСА БОГОРОДИЦЕ ПЕРИВЛЕПТЕ У ОХРИДУ

Aпстракт
Ѕидното сликарство на фасадата на бочните параклиси на црквата „Богородица 
Перивлепта“ во Охрид, со портретите на синовите на севастократорот Бранко 
и највисоките духовни достоинственици на Охрид, сочинуваат една единствена 
целина: пред јужниот параклис, посветен на св. Никола, во ктиторската компози-
ција е насликан господин Никола Радоња, а пред параклисот на св. Григориј Богослов 
ќе бидат насликани неговите помлади браќа Гргур и Вук, заедно со царот Урош, 
со охридскиот архиепископ Григориј, со ктиторот на параклисот, епископот Де-
волски Григориј, и со архимандритот Јован, игумен на манастирот „Св. Климент“ 
на Плаошник. Фреските се насликани есента 1364 г., истовремено кога, во манас- 
тирот „Св. Јован Продром“ на Меникејската Гора, Никола Радоња го подготвува 
гробното место за својата сопруга Елена и ќерките, починати во епидемијата на 
чума, што во тоа време го погодила дворецот на деспотот Јован Угљеша, во Сер. 
Завршувањето на сликарските работи во Охрид се совпаѓа со периодот на доцна-
та есен во 1364 г., а потоа господинот Никола Радоња се замонашува и се повлекува 
во манастирот „Хиландар“ на Света Гора Атонска. 

Клучни зборови: Богородица Перивлепта, параклис на св. Григориј Богослов, параклис 
на св. Никола, ктиторска композиција, Никола Радоња

Abstract 
The wall decoration on the façades of the side chapels of the Virgin Mary Peribleptos with 
portraits of the sons of Sevastocrator Branko and the highest spiritual dignitaries in Ohrid 
constituted a unique whole: in front of the southern chapel, dedicated to St. Nicholas, in 
the donor’s composition there is Nikola Radonja, and in front of the chapel of St. Gregory 
the Theologian are his younger brothers Gregory and Vuk, Emperor Uroš and, further, 
Gregory Archbishop of Ohrid, donor from Devol bishop Grigory, and Archimandrite John, 
abbot of St. Clement Monastery. The frescoes were created in the autumn of 1364; at the 
same time,  at the St John the Baptist Prodromos Monastery on Mt. Menoikeion, Nikola 
Radonja was preparing a grave for his wife Jelena and their daughters who died in the 
plague epidemic that had previously struck the court of despot Jovan Uglješa in Ser. After 
completing his work, as well as in Ohrid, where painting with damp mortar stalled before 
the winter months of 1364, Nikola Radonja faltered and retired to Chilandar.

Key words:  Church of The Virgin Peribleptos, chapel of St. Gregory the Theologian, chapel of 

St. Nicholas, donor’s composition, donor Nikola Radonja
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Откривање фресака XIII века у Богородици Перивлепти, које су све 
изненадиле снагом и новим духом, Цветан Грозданов је у младости 

изблиза и с узбуђењем пратио, а одмах након студија низом драгоцених 
прилога допринeо познавању прошлости чувене охридске светиње. 

Пажњу су му најпре привукли портрети историјских личности на фа-
садама бочних параклиса посвећених светом Григорију Богослову и све-
том Николи, од којих су неки били опажени, али несигурно или погреш-
но идентификовани.1 Боље очуване ликове испред северне капеле Цветан 
Грозданов је исцрпно описао и добро прочитао натписе крај њих. Лево од 
улаза су насликани млађи синови севастократора Бранка Младеновића – 
Вук и Гргур, обојица са титулама које се у натписима не читају у целости, 
али су садржиле епитет велики.2 Својим ставовима и гестовима приказани 
су у молитви, окренути ка патрону капеле, светом Григорију, а до њих је 
представљен цар Урош, у дивитисиону, са титулом βασιλεὺς καὶ αυτοκράτωρ 
Ρωμαίων καὶ Σερβίας. С друге стране улаза у параклис, на јужној површини, 
пострадалој у већој мери, од првог лика преостала је само глава архиепис-
копа охридског Григорија, са натписом, такође на грчком, а уз њега је, по 
свему судећи, ктитор капеле, угледни епископ деволски Григорије. Најзад, 
низ ових представника духовне елите, који је на свој начин образовао из-
двојену целину, на суседном пољу – на крају северне фасаде Богородичиног 
храма – закључио је портрет Јована, архимандрита старе охридске светиње, 
манастира светог Климента.3

Испред јужног параклиса, где су представе у мањој мери биле оштеће-
не, али и мање „читке“, разазнавале су се фигуре у којима је Грозданов с 
разлогом видео ктиторску композицију. При крају јужне фасаде препознао 
је лик племића у тричетвртинском ставу, са дугом, помодно негованом косом 
која му се спуштала до рамена, а својим држањем и гестом молитве следио 
Богородицу пред Христом који их је са суседне површине, на спољном лицу 
параклиса, десном руком благосиљао. У одсуству натписа који је ишчилео 
чинило се тада да се идентитет личности неће моћи да установи.4

У разматрању целине зидног украса поуздан ослонац је био једино 
ктиторски натпис у унутрашњости северног параклиса који је подигао и 
украсио епископ деволски Григорије године 6873 (1364/5).5 Из тог времена, 

1 Ц. Грозданов, Прилози познавању средњовековне уметности Охрида. Портрети у 
спољној припрати Св. Богородице Перивлепте, ЗЛУМС 2, Нови Сад 1964, 50–57.

2 Ibid, 51.
3 Ibid, 53.
4 Ibid, 54–55.
5 Й. Иванов, Български старини из Македония, София 19312, 39. 
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подсетио је Грозданов, била су и два документа везана за синове севасто-
кратора Бранка који су део својих поседа даровали манастиру Хиландару. 

Разумевању живописа на фасади, и поред стилских разлика, доприносе 
подаци о носиоцима световне и духовне власти које је навео натпис: 

† Ἀνηγέρθη καὶ ἀνιστορίθη ὁ θείος καὶ πάνσεπτος ναὸς · τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)
ρ(ὸ)ς ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου πόλεως, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου · 
διὰ σινδρομῆς καὶ ἐξόδου · τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Διαβόλεως Γρηγορίου 
ἐίτοι Σελασφόρου · ἐπὶ τῆς βασιλείας Στεφάνου τοῦ Ὀύρεσι · ἀρχιερατέβοντος 
ἐπὶ δὲ τῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς τοῦ παναγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου · 
ἐπὶ ἔτ(ου)ς ͵ς῀ ῶ ο ῀ γ ῀ : ἰνδ(ικτιῶνος) γ´:~

Епископ деволски Григорије је параклис подигао у време цара Стефана 
Уроша и посветио чувеном архиепископу цариградском Григорију Богосло-
ву, када је, истиче се, на престолу у Охриду била личност истог имена, архи-
епископ Григорије II. Као и у натпису, охридски поглавар на фасади, десно 
од улаза, у низу духовних достојанственика има прво место пред патроном 
којем се, као и све друге особе, обраћа у молитви, а иза њега је ктитор, од 
чије се архијерејске одежде види део фелона. Садржина натписа је, дакле, 
на фасади добила својеврсну ликовну реплику, што говори да су фреске у 
капели и испред ње – и поред стилских разлика које у мањој или већој мери 
често одликују делове сложенијег ансамбла – чиниле тематску целину.

Портрети на фасади, са своје стране, сведоче да су се Гргур и Вук у 
то време налазили у Охриду, где су након очеве смрти наследили управу 
над градом и због тога добили место непосредно уз цара. О њима, иначе, 
одређеније говори владарева потврда даровнице манастиру Хиландару, из-
дата 11. марта 1365, када је на двор у Приштини дошао њихов најстарији 
брат, Никола Радоња, у монашкој схими „пречасни старац Свете Горе Атона 
Роман, син севастократора Бранка“. 

Пре тога, на мало познати живот најстаријег сина Бранка Младеновића 
у годинама пре него што се повукао у Свету Гору непосредно се односио 
натпис у манастиру Светог Јована Претече у Меникејској Гори, над гробом 
Јелене, сестре деспота Јована Угљеше.6 Његова садржина, дуго времена 
позната једино из несигурних преписа и не у целини, осветлила је не само 
судбину породице него и живот двора у Серу којем је припадала:

6 Текст сам преписао приликом посете манастиру 1976. и уврстио у збирку нат-
писа на фрескама у Институту за историју уметности. Његов изглед је, на основу репро-
дукције у монографији Α. Kсингопулоса (Α. Χυγγόπουλος, Αι τοιχογραφίαι του καθολικού 
της Μονής Προδρόμου παρά τας Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1970, табла 59), изузетном вештином 
пренео у цртеж Драгомир Тодоровић, а колега Сотириос Кисас проверио на споменику и 
сагласио са њим, Г. Суботић, С. Кисас, Надгробни натпис сестре деспота Јована Угљеше 
на Меникејској гори, ЗРВИ 16 (1975), 161–181 (са прегледом ранијих преписа и тумачења, 
од којих неки старији нису ни објављени). 
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’Εκοιμήθη ἡ περιπόθητος αὐταδέλφη τοῦ πανευτυχεστάτου δεσπότου 

κῦρ ’Ιω(άνν)ου τοῦ Οὔγκλεση κυρὰ ’Ελένη, ἡ ὁμόζυγος τοῦ εὐγενεστάτου κῦρ 
Νικολάου τοῦ Ραδόχνα. Συνετάφησαν δὲ ταύτῃ κ(αὶ) αἱ φίλτατοι αὐτῆς δύο 
θυγατέρες ... 

Радоња се, верујемо, још за очевог живота као зет придружио Јовану 
Угљеши и до краја поред њега боравио у Серу. На ширем плану, натпис 
је врло важан за боље разумевање међусобних односа крупне властеле и 
промена у земљи, при чему је посебно драгоцен податак да су породице 
Бранковића и Мрњавчевића биле у блиском сродству. 

Расположиви извори не казују када је дошло до брака између Николе 
Радоње и Јелене Мрњавчевић, али се зна да је Вукашин као жупан био у 
прилепском крају око 1350, у време док је Бранко Младеновић био госпо-
дар Охрида. Највероватније је тих година склопљено сродство између двеју 
великашких породица у суседству. Нешто раније је Јован Угљеша био у 
Требињу, где се 1346, као Uglessa baronus, спомиње на дужности намесни-
ка, а већ од краја педесетих година, са титулом великог војводе, заузимао је 
истакнут положај у Серу.7  

Блискост двеју породица била је важна у времену супарништва међу 
властелом и растројства које се приближавало. На прагу великих промена, 
своје место имала је и каснија одлука Гргура и Вука да напусте Охрид, старо 
духовно средиште и добро утврђени град , и пређу у северне крајеве, где им 
је, иначе, у Дреници, била стара баштина (jest na[ih6 pr5ded6 i d5d6, 
i na[ih6 roditel6, da/e i do dn6s6). Одлука је свакако била део ширег 
програма у распореду снага који су две породице договорно остваривале. 

У Серу положај на двору и дужност коју је Никола Радоња обављао 
нису ближе познати, али његов високи углед говори о личности чија је 
подршка Јовану Угљеши у годинама његовог успона морала бити важна. 
Посредно али поуздано о томе говоре светогорски извори који су сачували 
сећање на најистакнуте приложнике из времена српске власти. Након ос-
вајања Сера у јесен 1345, Душан је светогорским манастирима признао сва 
ранија права и затим их богато даривао, а у томе су га следили и други, по-
себно чланови серског двора. Њих је на више места истакао Харитон, игуман 
Кутлумуша, који је улагао напоре да манастир поврати своју везу са румун-
ском матицом.8 У својим познатим тестаментима, 1370. године, излажући 
основу за преговоре са дародавцима из Влашке о устројству манастира и 
правима румунских монаха у њему, подсетио је на особе из византијских 
и српских кругова које су га својим даровима помагале – благоверни цар 

7 Г. Острогорски, Серска област после Душанове смрти, Београд 1965, 14, 17. 
8 P. Lemerle, Actes de Kutlumus, Archives de l‘Athos, II, Paris 1945, 110 et passim.
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Стефан и монахиња Јелисавета, пресрећни деспот господин Јован Угљеша, 
његов „отац“ кесар (Војихна), Вук, Радохна „и други Срби и Ромеји“.9 У 
истом смислу, петнаестак година касније, то је у вези са једним спором из-
међу Кутлумуша и Лавре поновио и васељенски патријарх Нил, истичући 
доброчинства цара Стефана, Радохне и деспота Угљеше.10

Живот Николе Радоње, међутим, нагло је променила трагедија у по-
родици. Преминуле су му супруга Јелена и обе ћерке, највероватније у епи-
демији куге која је, ширећи се из Мале Азије, погодила серски двор, а са 
далматинске обале продрла и у унутрашњост, где је у септембру 1363. го-
дине болести подлегао моћни Војислав Војновић.11 Судбина је хтела да од 
пошасти у Серу страда и васељенски патријарх Калист IV који је са високом 
пратњом, на иницијативу Јована V, суоченог са турском опасношћу, стигао 
на двор царице Јелене да разговара о измирењу са Српском црквом на коју 
је десетак година раније управо он са олтара Свете Софије бацио анатему.12 

Никола Радоња се након несрећних догађаја постарао да у угледној 
светињи близу Сера, манастиру Светог Јована Претече на Меникејској Гори, 
који је и раније био предмет пажње српских власти, уреди место покоја своје 
супруге и деце. У капели Светог Николе, на спрату главне цркве, у њеном 
југозападном углу, у ту сврху је у дебљину зида усечена ниша чији изглед 
и мала величина говоре да су посмртни остаци ту касније положени. Тада 
је мали породични маузолеј добио и зидни украс којем припада наведени 
натпис. 

Грађење параклиса се, иначе, различито датује, због чега ће то питање 
вероватно још бити предмет пажње архитеката/конзерватора. Здање је сва-
како у одређеној мери прилагођено фунерарној намени и посвећено светом 
Николи, чије је име Радоња добио на крштењу, али у овој прилици је за пи-
тања која нас занимају потребно најпре размотрити околности и утврдити 
временске оквире у којима је натпис над гробом Угљешине сестре настао. 

Марта 1365, када се појавио пред царем Урошем с молбом да потврди 
даривање манастиру Хиландару део породичне баштине у Дреници – цркву 
Арханђела Михаила са селима Трстеником, Бежанићима и Тушилом и уз 
њих једним селиштем – Никола Радоња је већ био монах кога златопечатна 
повеља помиње као пречасног старца Романа.13 Он је пре тога, казује она, 
посетио млађу браћу Гргура и Вука који су се с његовом жељом сагласили, 

9 Ibid, No 29, p. 116; No 30, 109–110.
10 Ibid, No 38, 33, 51.
11 Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 1975, 63, нап. 163.
12 Б. Ферјанчић, Византијски и српски Сер у XIV веку, Београд 1994, 68.
13 Р. Михаљчић, Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару о дару калуђера Ро-

мана, Стари српски архив 5 (2006) 139–143 (са описом, коментарима и прегледом ранијих 
издања). 
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а потом је, види се из касније издате даровнице коју је потписао само Вук, 
наведени прилог проширен његовим даривањем још четири села.14 

У земљи је, дакле, монах Роман боравио почетком 1365. године, када 
је посетио браћу која су у Охриду као синови севастократора Бранка насле-
дили власт и у том својству на фасади северног параклиса место добили 
непосредно уз Уроша. Шире узевши, то је свакако било пре лета 1365, када 
се Вукашин, до тада деспот, прогласио за краља и као царев савладар – то 
показују портрети у Псачи – био представљан уз њега. 

За ближу хронологију фресака на фасади параклиса Светог Григорија, 
чија је унутрашњост живописана 1364/5, корисно упориште нам пружа и 
след збивања на другој страни, у Меникејској Гори, где је Никола Радоња 
припремио гробну капелу за преминуле чланове своје породице. У оба слу-
чаја потребно је имати у виду доба године када се могло сликати техником 
фреске: рад на влажном малтеру, особито у планинским крајевима, морао 
се привести крају пре почетка зиме. С обзиром на то, и текст у малом поро-
дичном маузолеју који Радоњу последњи пут наводи под лаичким именом 
морао је настати пре краја јесени 1364. године. 

Упоредно праћење наведених вести омогућује да се живот најстаријег 
сина Бранка Младеновића боље сагледа у месецима који су непосредно 
претходили његовом повлачењу у Свету Гору, а подударали се са временом 
када су на фасади Григоријеве капеле, након украшавања унутрашњости 
1364/5, насликани портрети највиших представника охридског друштва са 
Гргуром и Вуком.

Чини се, дакле, да је у светлу изложених података потребно још једном, 
у целости, размотрити живопис бочних простора Богородице Перивлепте, а 
посебно представа на површинама испред капеле Светог Николе. 

Натпис деволског епископа Григорија, поуздан и исцрпан, изричито 
наводи да је он северни параклис подигао и исликао. Само здање, иако не-
великих димензија, саграђено је вероватно нешто раније, можда неколико 
месеци или годину дана пре сликања унутрашњости. У истом духу, истих 
димензија и истог градитељског ткива, а по свему судећи и у исто време – 
као део јединствене градитељске замисли – сазидана је и капела на јужној 
страни. 

Зидни украс са портретима које је Цветан Грозданов у свом раном раду 
добро описао, приказан је и у његовој докторској дисертацији, у оквиру 
свих сликаних површина под тремом, чији су највећи део запремиле слике 

14 Р. Михаљчић, И. Шпадијер, Слово браће Бранковића манастиру Хиландару (11. 
март 1365 – почетак децембра 1371), Стари српски архив 6 (2007), 151–157 (са описом, 
коментарима и прегледом ранијих издања).
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Богородичиног акатиста и Страшног суда.15 Остале су том приликом недо-
вољно јасне једино представе на површинама испред јужног параклиса. Ње-
гова унутрашњост је добила живопис са тематиком какву је у основи имала 
већина малих цркава,16 али је занимљиво да је на западном зиду, над улазом, 
бела уоквирена површина, предвиђена да добије натпис, остала неисписана. 

Пажљивије загледање нејасних представа на фасади и суседном зиду 
уз капелу допушта да се у одређеној мери препозна садржина сликарства 
којем се у том простору, често запремљеном мобилијаром, није увек могло 
прићи. Цветан Грозданов је у свом опису добро приметио да је над улазом 
у развијеној схеми представљена смрт једног архијереја и да је изнад ње 
илустровано и неколико епизода из његовог живота.17 Уздржавајући се том 
приликом од претпоставки, није поновио мишљење које је у једној прилици, 
раније, с разлогом изнео, да су у питању биле представе светог Николе.18 

На тамној позадини приказа над вратима, иза касније постављене греде 
која очима посматрача у одређеној мери заклања његов највиши део, опа-
жа се, ипак, назив сцене исписан у три дела: Η ΚΟΙΜΗСΗС / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
/ NΙΚΟΛΑΟΥ. Развијена представа Успења светог Николе овде запрема и 
суседну површину на левој страни, где упокојењу присуствује, стојећи и 
клечећи, ретко у том броју, мноштво мушких и женских фигура живог из-
гледа. Најзад, треба забележити, јер је вредно пажње: свети Никола на одру 
насликан је у монашком, а не архијерејском руху.

Бочне капеле у Богородици Перивлепти нису споља, изнад улаза, 
имале нише са ликовима светих којима су биле посвећене, па је на одго-
варајућем месту на фасади северног параклиса свети Григорије у попрсју 
насликан на равној површини, док се на јужној страни патрон, свети Ни-
кола, може препознати у оштећеној погнутој фигури, десно од врата. Он се 
својим држањем, молитвом, придружује ктиторској композицији на левој 
страни са ликовима непознатог властелина, Богородице и Христа. На десном 
крају фасаде, највише изложеном временским непогодама, налази се у већој 
мери оштећен лик архијереја, по свему судећи, светог Климента, који је као 
заштитник града представљан у свим охридским црквама.

Својеврсну припрему украса на фасади, на неуобичајен начин је пока-
зао завршетак рада у самој капели: поменуто бело поље изнад врата, на којем 
је требало да буде ктиторски натпис, остало је празно вероватно због намере 
да се његова садржина изложи у наставку рада на спољним површинама. 

15 Ц. Грозданов, Охридско зидно сликарство XIV века, Београд 1980, 121–136.
16 Ibid, 137–144.
17 Ibid, 136. 
18 Idem, Илустрација химни Богородичиног акатиста у цркви Богородице Перивлеп- 

те у Охриду, Зборник Светозара Радојчића, Београд 1969, 52. 
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У унутрашњости капела, сликани програм је у свакој од њих чинио 

одвојену, затворену тематску целину. Ликови на њиховим фасадама, међу-
тим, образовали су заједно једну слику – представљали су охридско друштво 
и светитеље чије је култове оно неговало: на лицу северног параклиса, на 
левој страни, били су носиоци световне власти, са царем у чијој је титули 
стајало и самодржац, над улазом попрсје патрона, а десно фигуре духовних 
достојанственика, од архиепископа Прве Јустинијане и целе Бугарске, пре-
ко ктитора, епископа деволског, до игумана најстарије светиње у Охриду, 
Светог Климента на брегу. Пред јужним параклисом, где се у овом стању 
живописа ликови не разазнају у истој мери, излагање је настављено портре-
том племића који је у класичној схеми ктиторске композиције – у молитви, 
иза Богородице која га препоручује и пред Христом који га благосиља – без 
сумње главна личност сложене целине. Име крај портрета је ишчилело, али 
се – по аналогији са дедикацијом северне капеле коју је деволски епископ 
Григорије посветио архиепископу цариградском Григорију – може прет-
поставити да је и пред параклисом Светог Николе био ктитор истог имена. 
У уском кругу највише властеле тога времена то је могао бити једино 
Радоња чије је крштено име било Никола. 

Целина сликарства бочних параклиса и њихових фасада настала је, 
видели смо, у временским оквирима које шире одређују ктиторски натпис 
деволског епископа Григорија са годином 1364/5 (1. септембар 1364 – 31. 
август 1365) и потврда цара Уроша из марта 1365, али је то, с обзиром на 
услове сликања фреско техником, било могуће само између 1. септембра 
и зимских дана 1364. године када се због хладноће и влаге застајало са 
радом. Времена је у тим месецима било довољно да мајстори – стилске раз-
лике откривају да фреске нису биле рад само једног уметника – живопишу 
унутрашњост северног параклиса и, на фасади, у репрезентативном изгледу 
представе носиоце власти и највише духовне достојанственике у Охриду, а 
на другој страни украсе капелу Светог Николе и испред ње насликају кти-
торску композицију и светитеље чији су култови посебно неговани. Порт-
ретима носилаца световне и духовне власти на фасадама двају параклиса, 
иако одвојеним, није само у целости представљено охридско друштво него 
и забележен историјски тренутак важан у променама које су непосредно 
након тога уследиле.

Сликање бочних параклиса и њихових фасада у Богородици Перивле-
пти се подударало са временом када су у Светом Јовану Продрому довр-
шаване фреске у капели са гробним местом у које је, према натпису, веома 
благородни господин Никола Радоња положио земне остатке своје супруге 
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и двеју кћери. Као и у Охриду, живопис у параклису Светог Николе настао 
је пре зиме 1364. године.

Из вести које у збијеном низу осветљавају прилике и живот Николе 
Радоње тога времена види се да се после помора у лето 1363 – када се поја-
вила „болест од које је умирао свако ко ју је добио“ – одлучио да повуче 
из световног живота. У Меникејској Гори је за своје најближе припремио 
гробну капелу, а у Охриду, у којем је стасао уз оца севастократора Бранка и 
остао везан за браћу која су га наследила, на јединствен начин представио 
охридско друштво у Богородици Перивлепти, храму који је, уз Свету Софију, 
уживао највиши углед.

Напустивши световни живот, Никола Радоња је као монах почео нову 
делатност током које је личним ауторитетом и подршком у земљи, пре свега 
најмлађег брата Вука,19 увећавао хиландарско властелинство и помагао друге 
манастире, а са Антонијем / Арсенијем Багашем 1382–1384. године обновио 
запустели и урушени манастир Светога Павла.

*

У дугим пријатељским и стручним разговорима са Цветаном, у њего-
вом дому, понајвише је било речи о охридским темама којима смо посветили 
највећи део својих живота. Приликом једног од последњих сусрета, пре 
шест година, дотакли смо се и загонетног лика испред јужног параклиса 
Богородице Перивлепте за који сам помишљао да представља Николу Ра-
доњу, чији сам живот пратио на другим странама. Цветан се, схватио 
сам то касније, у мислима тада вратио првом од својих драгоцених прилога 
из уметничке прошлости Охрида, у којем је ту видео портрет непознатог 
властелина и описао његов изглед. Дан касније, када сам се испео до горњег 
дела вароши, у Перивлепти сам Цветана затекао пред портретом који нас 
је пола столећа „призивао“ да утврдимо коју oн личност из прошлости 
охридског друштва представља. Цветан се тада, било ми је важно, сло-
жио да је то Никола Радоња, најстарији син севастократора Бранка. Ове 
редове зато, као дуг, њему посвећујем.

19 Блискост и међусобно разумевање синова Бранка Младеновића лепо показује по-
менута повељи Гргура и Вука из 1365 године, где опис доласка најстаријег брата да се 
договоре о даривању Хиландара одише топлином. Посебно је Вук, одазивајући се његовим 
позивима, бележе извори, пружао помоћ и подршку манастирима Свете Горе, а њихову 
трајну везаност најбоље показује вест да је Никола Радоња, у великој схими Герасим, након 
Вукове смрти, крајем 1396, дошао у земљу да његово тело пренесе у Свету Гору, вероватно 
у манастир Светог Павла у којем је тада боравио. 
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38 Gojko Subotić

THE WALL PAINTING ON THE FAÇADES OF THE PAREKKLESIA 
OF THE MOTHER OF GOD PERIVLEPTOS IN OHRID

Summary

In one of his very first works dedicated to the artistic history of Ohrid, 
Cvetan Grozdanov presented the wall decoration on the façades of the parekklesia 
of the Mother of God Perivleptos, in which he gave detailed descriptions of the 
portraits of historical personages, and correctly read the inscriptions beside them.
The façade of the northern side chapel shows Vuk and Grgur, the younger sons 
of the sebastokrator Branko, and in front of them, in ceremonial apparel, the 
emperor Uroš, as the sovereign bearer of authority. To the right of the entrance, 
above which were the patron, St. Gregory the Theologian, Grigorios, Archbishop 
of Ohrid and the donor Grigorios, Bishop of Devol, and Archimandrite Jovan, 
Hegumen of the St. Clement Monastery on the neighbouring surface. 

On the surfaces in front of the southern parekklesion, where the 
representations were ‘legible’ to a lesser extent, one could make out figures that 
Grozdenov in his first work rightfully believed was the donor’s composition with 
the portrait of a nobleman.

In front of the northern side chapel, in the interesting series of personages 
who represented the society of Ohrid at that time, the oldest son of sebastokrator 
Branko, the lord Nikola Radonja, was missing. Several sources offer information 
about his appearance and later activities. Radonja was married to Jelena, the 
younger sister of the Mrnjavčević brothers, but prior to that he had gone to reside 
in Serres, where Jovan Uglješa had become a prominent figure at the court of the 
empress Jelena / the nun Jelisaveta. Nikola Radonja remained closely attached 
to his brothers in Ohrid, which is vividly recounted in the description of their 
meeting at the beginning of 1365 and their joint donation of family estates in 
Drenica to the Hilandar Monastery. His position at the court in Serres is not 
well-known, but relations between the two families on the threshold of the great 
changes in the land where they collectively administered, were of paramount 
importance. In that light one should view the later decision Grgur and Vuk made 
to leave Ohrid as part of a broader scheme in the distribution of power, following 
Dušan’s conquests. The position of Nikola Radonja in that company is pointed out 
in the later documents of the Kutlumus Monastery, which recall the people who 
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assisted him with their gifts – the pious emperor Stefan and the nun Jelisaveta, 
the most serene despot, Lord Jovan Uglješa, his ‘father’ Kesar (Vojihna), Vuk, 
Radohna (Radonja), ‘and other Serbs and Rhomeoi’.

The course of Radonja’s life suddenly changed, due to a family tragedy: 
during the Great Plague that also struck Serres in the summer of 1363, his wife 
Jelena and both of his daughters died. He prepared a place of burial for them in 
the nearby monastery of St. John Prodromos (the Forerunner) beneath Mount 
Menikion. According to the inscription within a wall ornament that still mentions 
him by his worldly name, this must have occurred before the beginning of winter in 
1364, when painting on damp mortar had gradually ceased. Very soon afterwards 
Radonja took his monastic vows and in the first months of the next year, he 
visited his brothers as the venerable elder, Roman, and obtained a charter from 
the emperor Uroš in Priština on the 11th March, confirming the aforesaid donation 
to the Hilandar Monastery.

The said account provides a better insight into the life of the oldest son of 
Branko Mladenović in the months immediately preceding his withdrawal to the 
Holy Mount, which coincided with the time of painting the side chapels of the 
Mother of God Perivleptos. Their content, especially on the surfaces in front of 
the southern chapel, can also be better understood in that light. 

In his description of the images in the upper part of the façade, Cvetan 
Grozdenov in his doctoral dissertation observed that depicted above the entrance 
was the death of a bishop and above that were illustrations of several episodes 
from his life, whereas, without making assumptions, he did not reiterate the view 
he had formerly expressed that they were images of St. Nicholas. A more careful 
examination, however, revealed the name of the scene above the entrance (Η 
ΚΟΙΜΗСΗС / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ / NΙΚΟΛΑΟΥ), attesting that the parekklesion was 
dedicated to St. Nicholas, and explaining that the unknown nobleman on the 
neighbouring wall, depicted in a posture of prayer according to the classical 
scheme of a ktetorial composition, was dedicated to his cult. Namely, analogous to 
the dedication of the northern chapel, which Grigorios, Bishop of Devol dedicated 
to Grigorios, Archbishop of Constantinople, undoubtedly, the eponymous ktetor 
was depicted in front of the parekklesion of St. Nicholas. In the narrow circle 
of the renowned nobility of that time, it could only have been the oldest son of 
sebastokrator Branko, Nikоlа Rаdоnjа, who had laid the earthly remains of his 
family to rest in the chapel, dedicated to the same saint, on Mount Menikeion. 

The scenes in the interior of the chapels designated a specific programme 
in each of them, adapted to the needs of the liturgy, but on the façades they 
constituted a unified whole, representing the society of Ohrid and the saints whose 
cults it cherished. On the façade of the northern parekklesion, to the left, are 
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Grgur and Vuk Branković, who had inherited the administration of the city from 
their father and the emperior Uroš, the bearer of sovereign power and whose title 
included autokrator. Above the entrance, inside, is the painted bust of St. Gregory 
the Theologian, and to the right – the partly lost – figures of spiritual dignitaries, 
from the archbishop of Iustiniana Prima and all Bulgaria, the donor, the bishop 
of Devol, Grigorios, to Archimandrite Jovan, the hegumen of the oldest shrine 
in Ohrid, the Monastery of St. Clement on the Mount. In front of the southern 
parekklesion, this exposition resumed with the portrait of Nikola Radonja, the 
donor praying, behind the Mother of God, who is beckoning him to Christ, who 
blesses him, while to the right, beside the entrance to the church consecrated 
to St. Nicholas, is the image of St. Nicholas and, behind him, a bishop, to all 
appearances, Clement, who, as the city’s patron, is depicted in all the churches in 
Ohrid. All together, in this unique series, the personages on the façades of the side 
chapels of the Mother of God Perivleptos represented the society of Ohrid and 
the saintly people they venerated, and this occurred in the months immediately 
preceding the great changes in the land. 

In that light, it is possible to consider the frescoes of the side chapels in 
their entirety and determine the time when they came into being. The broader 
chronological frames are determined by the donor’s inscription of the bishop of 
Devol, Grigorios, to within the year 1364/5 (between the 1st September 1364 
and the 31st August 1365) and the charter of the emperor Uroš issued to Nikola 
Radonja/the monk Roman, on the 11th March 1365. But, the painting, given the 
conditions of work in fresco technique, was possible only between the 1st of 
September and the winter days of 1364. 



Цртеж 1. Богородица Перивлепта во Охрид, фасада на северниот параклис –  
господин Гргур и господин Вук, синовите на севастократорот Бранко  Младеновиќ, цар Урош,  

свети Григориј Богослов (допојасно над влезот), охридскиот архиепископ Григориј  
и епископот деволски Григориј, ктитор на параклисот Свети Григориј Богослов, а на соседната површина 

(на северната фасада на Богородичната црква) Јован, архимандрит на манастирот Свети Климент  
(цртеж на Драгомир Тодоровиќ)

Drawing 1. The church of the Virgin Peribleptosin Ohrid, facade of the northern 
chapel Grgur, Vuk, sons of the sevastokrator Branko Mladenović, emperor/tsar Uroš, st. Gregory the Theologian  

(bust length next to the entrance), Ohrid archbishop Gregory and the episcope of Devol Gregory, 
 donor of the chapel of st. Gregory the Theologian, and on the next surface (on the northern facade  

of the Church of the Virgin) John, archimandrite of the monastery St. Clement (drawing by Dragomir Todorović)

Цртеж 2. Црква Богородица Перивлепта, фасада на северниот параклис, господин Гргур,  
господин Вук синови на севастократорот Бранко Младеновиќ и царот Урош.

Drawing 2. Church of The Virgin Peribleptos, facade of the northern chapel, Grgur,  
Vuk sons of the sevastocrator Branko Mladenović and emperor/tsar Uroš.



Цртеж 3. Црква Богородица Перивлепта , јужна фасада ( параклис на Св. Никола): 
ктитор на параклисот Никола Радоња, најстариот син на севастократорот Бранко Младеновиќ, 

Богородица во молитва и, во продолжение на фасадата на параклисот, лево од влезот, 
Христос го благословува ктиторот, а десно, свети Никола и свети Климент Охридски 

(цртеж на Маријана Марковиќ)

Drawing 3. Southern facade of the church of The Virgin Peribleptos in Ohrid, chapel of st. Nicholas,  
donor of the chapel Nikola Radonja, the eldest son of the sevastokrator Branko Mladenović,  

the Virgin in prayer in continuity of the facade of the chapel, left from the entrance, 
 Christ blesses the donor and to the right st. Nicholas and st. Clement of Ohrid  

(drawing by Marijana Marković)  

Сл. 1. Црква Богородица Перивлепта, јужна фасада, ктитор на параклисот Никола Радоња,  
Богородица во молитва и Христос од западната фасада на параклисот.

Fig. 1. Church of The Virgin Peribleptos, southern facade, the surface next to the chapel of st. Nicholas, 
donor of the chapel Nicholas Radonja, Mother of God in prayer and Christ  

from the western facade of the chapel of st. Nicholas.



ЗА УКРАСЕНИТЕ ГРЪЦКИ РЪКОПИСИ ОТ ОХРИД 
С ОГЛЕД ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ

Abstrait
Nous nous proposons d’examiner dans le présent exposé une partie des manuscrits grecs 

de la collection de l’Institut chargé de la sauvegarde des monuments de la culture et du 

Musée national d’Ohrid, qui ont fait partie de l’exposition «Le Rayonnement de Byzance. 

Les manuscrits enluminés des Balkans (VIe-XVIIIe siècle)», organisée à l’occasion du XXIIe 

Congrès d’Études Byzantines, tenu à Sofia en 2011.

Mots-clés: Manuscrits grecs, Évangéliare, Tétraévangile, Homélies, Panégyrique, Ménée, 

Blütenblattstil, Laubsägestil

Aпстракт
Во статијата се разгледуваат неколку грчки ракописи од збирката на Заводот за 

заштита на спомениците на културата и музеј Охрид претставени на изложбата 

„Зрачењето на Византија. Неосветлени ракописи на Балканот (VI-XVIII век)“ органи-

зирана по повод XXII византолошки конгрес 2011, Софија.

Клучни зборови: Грчки ракописи, евангелие, четвороевангелие, хомилии, панегирик, 

минеј, Blütenblattstil, Laubsägestil

С академик Цветан Грозданов ме свързва колегиално и лично приятел-
ство още от началото на 1972 г., когато имах шанса да специализирам 

в Белградския университет при професорите Светозар Радойчич и Воислав 
Джурич. Тогава споделяхме общи научни кръгове и институции, в които 
започна оформянето и насочването ни към областите, в които се проявиха в 
бъдеще нашите изяви. Изборът на темата на статията има обаче конкретна 
причина. В началото на новото хилядолетие с екип на Българската Нацио-
нална телевизия снимах шест сериен филм „Властта на Словото“. Една част 
от него правихме в Охрид, където освен от Владо Маленко взехме интервю и 
от Цветан Грозданов на фона на църквата „Св. София“. След това седнахме 
в ресторанта на площада и разговорът мина към състоянието на славянските 
и гръцките ръкописи в Института за опазване на паметници на култура-
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та и Народния музей в града. Очертахме бъдещи съвместни проучвания, в 
резултат на които и до днес продължава сътрудничеството на колегите от 
Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ с колегите от 
Музея, проучването и актуализацията на ръкописната сбирка.

В резултат на това сътрудничество през годините публикувах някол-
ко статии, свързани с гръцките ръкописи от Охрид. В този материал съм 
събрала данни за някои от тях, с цел да привлека отново вниманието на 
специалистите около неизяснените въпроси, свързани с мястото на тяхното 
възникване.1

В този смисъл продължавам от една страна въпросите, около които сме 
дискутирали с един от най-големите ерудити на средновековното изкуство, 
с когото съдбата ме ощастливи и с приятелство, и от друга следвам един от 
неговите девизи – да дадем път на идващите след нас да осветлят тези страни 
от проблемите, на които не дадохме до днес отговори.

Избраните в тази статия гръцки ръкописи са от колекцията на Ин-
ститута за опазване на паметниците на културата и Народния музей 
в Охрид.2 В по-голямата си част тя е взета от библиотеката на някогашна-
та Архиепископска църква „Св. Климент” в града.3 До средата на XIX в. 
тази сбирка е била непозната за специалистите, докато Виктор Григорович 
(1877, 1878) не я описва и номерира (69 гръцки и 23 славянски – 1877/ 

1 А. Джурова, Към въпроса за графичната украса на ранните гръцки ръкописи от 
Охрид, Cod. gr. 70 (Inv. 44), (Предварителни бележки), Сборник в чест на княз Борис I, 
Шумен 2008, 243-265; Eadem, Кодифициране на декоративните модели в ранните гръцки 
ръкописи. По повод Минея за септември-октомври Ochrid gr. 4 (Mošin 76) от Х в. Просвета 
и промяна, Сборник в чест на чл.-кор. Румяна Радкова по случай 150-годишнината от 
Болградската гимназия, София 2010, 177-188; A. Džurova, La Décoration graphique du 
manuscrit grec d’Ohrid, Cod. Gr. 70 (Inv. 44). Σπαράγματα βυζαντινοσλαβικής κληρονομιάς. 
Χαριστήριος τόμος στον ομότομο καθηγητή Ιωάννη Ταρνανίδη, Θεσσαλονίκη 2011, 477-508; 
Eadem, Le Rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIe-XVIIIe 
siècle), Catalogue d’exposition (XXIIe Congrès d’Études Byzantines) Sofia, 22-27 août 2011, 
Sofia, 2011 (avec la collaboration de Paul Canart), 9-10, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 82, 95,96,116, 
117, 118, 122, 145, 150, 153, 154, 158, 179, 180, 182, 221 (ръкописите, които са включени 
или цитирани от Охрид са: Inv. 4 (Mošin 76); Inv. 5 (Mošin 27); Inv. 12 (Mošin 35); Inv. 19 
(Mošin 86); Inv. 27 (Mošin 1); Inv. 32 (Mošin 37); Inv. 39 (Mošin 53); Inv. 44 (Mošin 70); 
Inv. 53 (Mošin 60); Inv. 55 (Mošin 4); Inv. 70 (Mošin 3); Inv. 73 (Mošin 5); Inv. 75 (Mošin 2); 
Inv. 78 (Mošin 11); Inv.83 (Mošin 6); Inv. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; Eadem, Към 
въпроса за украсените гръцки ръкописи от X-XI век от Охрид, с оглед тяхното възникване.  
В: Европейският Югоизток през втората половина на Х началото на XI век. История и 
култура, Международна конференция, София, 6-8 октомври 2014, София, 2015, 742-759. 

2 J.M. Olivier, M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits 
grecs de Marcel Richard, IIIe édition entièrement refondue par J.M. Olivier (Corpus Christianorum) 
Tournhout, 1995, 600-601; № 1830-1835.

3 Л. Петрова, За потеклото на музеjската библиотека во Охрид, Лихнид, Зборник 
на трудови 5 (1983), 220-227.
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1878 г.).4 След него архимандрит Антонин (1886 г.) дава сведение за 120 
гръцки ръкописи, за които също споменава по-късно Х. Гелцер (1904 г.) и 
Йордан Иванов (1908 г.).5

По-обстоен опис през 1898 г. прави Ф. Успенский, който нанася номе-
рация на ръкописите по страници и дава сведение за 89 гръцки и 17 славян-
ски ръкописи (1900, 1901).6 По време на Първата и Втората световни войни 
броят варира, славянските значително намаляват, така например през 1939 
г. Х. Поленакович описва 68 гръцки и 1 славянски.7 След него И. Снегаров 
(1955-1956; 1956-1957), при инвентаризация на сбирката непосредствено 
след Втората световна война, установява, че гръцките ръкописи не са про-
менили своя брой (89, както ги е дал преди това Успенский), докато от 23 
славянски през 1898/1900 г. е останал един.8

През 1961 г. във връзка с XII-ия Международен конгрес за византийски 
изследвания големият познавач на славянските и гръцките ръкописи Вл. 
Мошин издава дескриптивен каталог на македонски и френски с корекции 
на нанесената преди това информация.9 В Репертоара на Марсел Ришар от 
1958 г., който едва през 1957 г. разбира от югославския колега Катичич, че 
сбирката, обявена от Успенский, е действително запазена, се дават сведе-
ния за нейното съществуване.10 По време на конгреса за византийски из-
следвания със сбирката се запознават присъстващите Франсоа Алкен, Пол 
Канар, Оливър Струнк, Кенет Уилис Кларк. За изключителната ценност 
на тази сбирка се разбира от последвалите публикации на Марсел Ришар 

4 В. Григорович, Очерк путешествия по Европейской Турции, II изд., Москва 1877, 
155-157.

5 Архимандрит Антонин, Из Румелии, Москва 1886, 44-45; Й. Иванов, Български 
старини из Македония, София 1931 (II изд.), 34-49; H. Gelzer, Vom Heiligen Berge und aus 
Makedonien. Reisebilder aus den Athosklöstern und aus dem Insurrektionsgebiet, Leipzig 1904, 
161-172.

6 Ф.И. Успенский. Рукописи, находящихся в Охриде в библиотеке при церкви св. 
Климента, ИРАИК IV, 3, 1899, 131-141 (виж също: Византийский временник, VII, 1900, 
582-584 и Byzantinische Zeitschrift, VII, 1900, 579; Idem, Список рукописей находящихся в 
библиотеке “Св. Климента” в Охриде, ИРАИК, VI, 2-3, 1901, 466-470).

7 Х. Поленаковић, Рукописи библиотеке манастира св. Климента у Охриду, Скопље 
1939.

8 И. Снегаров, Неиздадени преписи от гръцки служби на св. Климент Охридски, ГДА 
св. Климент Охридски, V (XXXI), 1955-1956, 221-241; Idem, Из старините в Македония. 
Надписи, приписки, летописни бележки, ГДА св. Климент Охридски, VI (XXXII), 10, 1956-
1957, 393-422.

9 В. Мошин, Ракописи на Народниот музеј во Охрид, Зборник на трудови, посебно 
издание, Охрид 1961, 163-243.

10 M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, Paris 
1958.
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(1962, 1963, 1964), на Пол Канарт (1962, 1966), на Франсоа Алкен (1962).11 
М. Ришар посвещава няколко статии на ръкописа Florilegium Archidense, 
Inv. 19 (Мошин 86), като го описва изцяло. Франсоа Алкен отделя специ-
ално внимание (1962) на Хомилии и Панегирик, Inv. 44 (Мошин 70), а П. 
Канар – Миней за септември и октомври, Inv. 76 (Мошин 4) (1962, 1966). 
Тези последни два ръкописа, заедно с още шест ръкописа бяха показани в 
изложбата „Сиянието на Византия. Украсени гръцки ръкописи от Балканите 
(VI-XVIII век)“, организирана в София през август-септември 2011 г. във 
връзка с ХХII-я Международен конгрес за византийски изследвания.12 Част 
от тях са били предмет в последните години на публикациите на М. Хари-
сиадис, Цв. Грозданов, Л. Петрова, К. Аланд, Ж. М. Оливие, М. Агати, А. 
Джурова.13 След 1961 г. сбирката в Народния музей в Охрид се е сдобила с 
още 4 гръцки ръкописа (Inv. 99-102) и 5 славянски (Inv. 94-98). В настоящата 
статия гръцките ръкописи са дадени по инвентарните номера, така както те 
се водят в Института за запазване на паметниците на културата и Народния 
музей в Охрид, а в скоби са посочени тези на Мошин.

Сбирката от гръцки ръкописи от Охрид не е достатъчно позната в нау-
ката, като изключим Описа на Вл. Мошин, правен през 1961 г. и статията на 
М. Харисиадис от същата година, която се опира изцяло на атрибуциите на 
Вл. Мошин, както и преди това публикациите на В. Григорович, Й. Г. Хан, 
архим. Антонин, В. Кънчев, Ф. И. Успенски, Х. Гелцер, Й. Иванов, Х. По-

11 M. Richard, Hemmerdinger. Trois nouveaux fragments grecs de l’Adversus haereses de 
Saint Irénée, Zeitschrif für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 
Berlin 1962, 53; Idem, Quelques nouveaux fragments des pères Anténicéens et Nicéens, Symbolae 
osloenses, XXXV, III, Oslo 1963, 76-83; Idem, Le Florilège echaristique du codex Ochrid, 
Musée National 86, Χαριστήριον εἰς: ʼΑναστάσιον Κ. ʼΟρλάνδον III. Athènes 1964, 47-55;  
P. Canart. Apophtegmes et récits monastiques dans le Ms. 33 d’Ochrida, Analecta Bollandiana 
80, 1962, 22-32; Idem, Catalogue des manuscrits grecs de l’Archivio di San Pietro, Città del 
Vaticano, 1966; F. Halkin, Les manuscrits grecs d’Ochrida. Vladimir Mošin, Les manuscrits 
du Musée national d’Ochrida, Ochrid 1961, 82 pages et 25 facsimilés. Extrait du ou Recueil de 
travaux du Musée national d’Ochrid (Yougoslavie), 163-243, Byzantion XXXI (1961), Hommage 
à G. Ostrogosky, Bruxelles 1961, 574-576; Idem, Manuscrits byzantins d’Ochrida en Macédoine 
Yougoslave, Analecta Bollandiana, LXXX, I-II, Bruxelles 1962, 5-32.

12 Виж бел. 1.
13 М. Харисиадис, Грчко-словенски врски на подрачаjето на македонската рукописна 

орнаментика, Словенска писменост, Охрид 1966, 111-124; Ц. Грозданов, Орнаментика на 
расцветани лисjа во уметноста на Охрид во XI-XII век (според примери од живописот на 
Света Софиjа, иконите на Благовештението и орнаментиката во ракописите на Охридската 
збирка), Лихнид 6 (1988), 11-36; Л. Петрова, оp. cit., 220-227; K. Aland, Kurzgefasste Liste 
der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, II изд., Berlin 1994, 478; J.M. Olivier, 
Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard (IIIe 
édition), Brepols - Tournhout 1995, 600-601; M.L. Agati, La minuscola «bouletée», Prefazione 
di Paul Canart, I-II Lettera Antiqua 9 (1-2), Citta del Vaticano 1992, I, 112-113; II, tav. 66-67; 
A. Džurova, Le Rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIe-
XVIIIe siècle), Catalogue d’exposition (XXIIe Congrès d’Études Byzantines), 234-257; Еаdem, 
La Décoration graphique du manuscrit grec d’Ohrid, Cod. Gr. 70 (Inv. 44), 477-508.
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ленакович, И. Снегаров.14 Самият Опис на Вл. Мошин, излязъл на македон-
ски и френски, като в двете версии информацията за един и същи ръкопис 
понякога се разминава с три века, е придружен с оскъдни и недостатъчно 
качествени илюстрации, вследствие на което тези ръкописи, с малки из-
ключения (Мошин № 4, 70, 86), не са били подлагани на повторно обстойно 
изследване и прецизиране на техните данни. Тук изключвам едноседмичния 
престой на част от специалистите, участвали в XII-ия Международен кон-
грес по византинистика в Охрид през 1961 г., след който излизат посочените 
вече статии на Ф. Алкен и П. Канар и последвалите публикации на К. Аланд, 
Ж.М. Оливие, М.Л. Агати, които изцяло се опират на посочените до 1962-
1966 г. публикации. 

Работата ми на място, макар също недостатъчна по време (началото на 
лятото на 2003 г. и на юни 2007 г.), ме окуражи да пусна във вид на предва-
рителни наблюдения по-обстойни бележки относно два ръкописа от Охрид 
– Хомилии и Панегирик (Жития на светиите), Inv. 44 (Мошин 70) и Миней 
за септември, Inv. 4 (Мошин 76), както и за още 10 ръкописа от X-XIV век, 
описани и коригирани в Каталога за изложбата от 2011 г.15 За тази статия не 
случайно съм избрала само някои от тях. 

Ръкописът Inv. 44 (Мошин 70), съдържащ Хомилии и Панегирик, е 
пергаментен от 406 листа и е без начало и край. Всеки от тях е номериран от 
лицевата и обратната страна, така че понастоящем страниците са 812. Основ-
но е писан от две ръце – първата е от с. 47-668 и от с. 699-812, втората ръка 
пише от стр. 1-46 и 669-698. Една трета, по-късна ръка, е окомплектовала 
липсващия текст. Писмото на основния – първи писач е красив калиграф-
ски минускул, архаичен с окръгляне, датиран според Успенски от X-XI век, 
според Радченко от XIII в. а според Мошин, както отбелязахме, от Х-XI и от 
XI в. в двете езикови версии на каталога.16 Редица белези обаче на писмото 
насочват към типа писмо, характерно по-скоро за края на IХ в. и началото на 
X в., отколкото X-XI или XI в., както се отбелязва в каталога на Вл. Мошин 
(1961, с. 225). И двете ранни ръце, които се откриват в ръкописа, биха мог-
ли да се отнесат към началото на Х в., докато по-късната, която е нанасяла 
липсващите текстове и пише с перлшрифт – към втората половина на XI в.17

14 Виж бел. 4, 5, 6, 7, 8, както и: J.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрима и Вардара, 
Београд, 1876, 189-191; В. Кънчов, Новонайдени охридски старини. Сборник за народни 
умотворения, XIII, 1896, 257-266.

15 Виж бел. 1.
16 Ф.И. Успенский, оp. cit., IV, 1900, 11, p. 136; VI, 1901, 44; В. Мошин, оp. cit., 225.
17 А. Džurova, Le Rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans 

(VIe-XVIIIe siècle),  179-180; Eadem, La Décoration graphique du manuscrit grec d’Ohrid, Cod. 
Gr. 70 (Inv. 44), 477-508.
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Украсата на основната част (на първия писач – стр. 47-668 и 699-812) 

е типична за ръкописите за ежедневни нужди, изработена през IX в. и за-
почнала да се прилага системно от края на IX и първата половина на X век. 
Тя е семпла, изключително функционална, изпълнена с цвета на мастилото 
и се състои от основните орнаментални елементи, които навлизат в декора-
цията на ръкописите през IX-X в. Три от заставките на стр. 58, 428 и 429 са 
изградени от шнуровиден мотив, който в двата края преминава в листовидни 
завършеци. Рисунъкът е свободен, без търсене на симетрия при повтарянето 
на мотивите и фланкирането на краищата на заставките. Самите заставки 
почти подпират текста и веднага под тях започва заглавието, изписано с 
рехаво (тип александрийско, на места с елементи на библейски маюскул) 
писмо. Инициалът не се равнява към реда, т.е. не се спуска надолу от реда, 
към който се отнася. Посочените заставки са от най-семпъл вид, характерни 
за ръкописите от периферията на Византия (виж ръкописа от Витиния сега 
съхраняващ се в манастира Преображение в Метеора (Cod. Met. 591) от 
862-863 г.18 или от Оксфорд (New College 71) от IX-X в.19

Малките концовки-заставки също са от най-семпъл вид – изпълнени 
от лъкатушни линии, прекъсвани от ченгелчета, завършващи с клонка или 
с ластари (стр. 117, 170, 264, 292, 423, 500, 520, 668, 716) или с месести 
листи, симетрично разположени в двата края (стр. 286, 323, 460, 558), или 
без симетрия в двата края на заставките (виж л. 170, 264, 271, 349, 508 и 
др.). В заставката на л. 444, в двата края, се появява мотивът на преплете-
ните шнурове. Месестите листа се срещат в края на заставките, или около 
кръста и в други ръкописи от Х в. (Oxford, Bodl. 417; Reg. Gr. I, Marc. Gr. Z. 
I (= 320) ; London, BM, Add.Ms. 5111; Първо Држучско евангелие, Тбилиси, 
Н-1660 от 940 г. и др.), както и във вид на фланкиращи арките в канонич-
ните таблици към евангелията. Той е сравнително ранен, т.е. открива се 
предимно в ръкописите от IX-X в. и като архаизъм при по-късните ръкописи 
от периферията на Византия, например на епиротските ръкописи от XI в. 
(Oxford, Christ. Church 17; Roe 27 и др.).20 Месести листа запълват на места 
и петлиците на инициалите (виж стр. 645).

В разглеждания ръкопис този мотив се появява дори в най-семплите 
завършващи, запълващи реда полузаставки (виж например стр. 349). Само в 
една заставка на стр. 314 в левия край се появява мотивът на птицата. Скром-

18 K. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des 9 und 10. Jahrhunderts, Berlin 1935, 
Reprints 1996, Taf. 270-273.

19 I. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturen-handschriften, Oxford, Bodleian 
Library, Stuttgart, V, 2, 1997, ill. 408-410; Idem, IV, 1995, fig. 1. 

20 А. Джурова, Украсата на Ватиканския кирилски палимпсест, Vat.gr. 2502, София 
2002, ил. 25-26.
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ните по украса концовки, на места използвани и като заставки, се появяват 
системно на местата в текста, които трябва да се откроят и обикновено са 
комбинирани със заглавията и с украсения инициал. Инициалите са също 
от този тип, който е характерен за ръкописите за ежедневни нужди от IX-X 
в. Те са с двойно контурирани хасти, оставени без оцветяване, като в редки 
случаи стъблото е разнообразено с колена, или възли (виж л. 58, 98, 125, 
243, 264, 350, 435, 444, 725 и др.). На стр. 350 в заглавната буква епсилон 
(ε) се появява и мотивът на благославящата десница. Изключително рядко 
се използва леко оцветяване с мастилото на текста и то частично на л. 191 
при инициала еспилон (ε), а на л. 204 при инициала фита (Ф) и на л.218 – 
при инициала алфа (α) се използва и тъмнозелен цвят. Но в повечето случаи 
инициалната украса е от типа на двойното контуриране на стъблото, изпъл-
нена с цвета на мастилото и без оцветяване. Подобно съчетание на семпли и 
двойно контурирани хасти, изпълнени само с цвета на мастилото инициали, 
частично оцветени, се среща и в най-ранните минускулни ръкописи, като 
фрагментите от Държавния исторически музей в Москва, ГИМ № 387 и 
Paris. Suppl.gr. 1156, които Б. Фонкич предатира от края на VIII – първата 
половина на IX век.21 Появява се също, както отбелязахме, очертаният с 
пергел омикрон (например с. 322), по подобие на ранните ръкописи от IX 
в., като например Paris. gr. 494.22 

Този тип графична украса, изпълнена с перо и на места – с пергел и с 
цвета на мастилото, е в границите на семплото оформяне на ранните студий-
ски ръкописи от IX-X в. – традиция, запазена до по-късно и в периферните 
зони на Византия, където бихме локализирали нашия ръкопис (виж Paris. 
Suppl.gr. 1156; тук бих посочила, че част от инициалите на Охридския ръ-
копис показват сходство с Vlad. 184 (Sinod. 145) – Лествицата на Йоан от 
ГИМ, датиран от 899 г.).

Там, където се появява още една ръка, т.е. вторият писач, която според 
нас не е по-късна, или поне много по-късна от тази на основния писач, и при 
която се откриват белезите на един от разпространените типове писмо за Х 
век – този наречен “булете”, украсата е отново графична и в инициалите се 
появява мотивът на рибата (стр. 577 например), както и една концовка (стр. 
644), съставена само от чертички и листни мотиви в двата края, значително 
по-изискано изпълнена и с по-разработени цветни мотиви от тези на първия 
писач.

21 Б.Л. Фонкич, У истоков студийского минускула. Московский и парижский 
фрагменты Сочинения Павла Эгинского, Греческие рукописи европейских собрании, 
Палеографические и кодикологические исследоваяния 1988-1998, Москва 1999, 28-46, 
рис. 5.

22 J. Leroy, Un nouveau manuscrit de Nicolas Stoudite: Le Parisinus graecus 494, La 
Paléographie grecque et byzantine, Paris 1977, 181-190.
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Цялостната украса на ръкописа с Inv. 44 (Мошин 70) и типът писмо на 

основния писач и на втория, който използва характерното за Х в. писмо тип 
“булете”, ни дава основание да отнесем тези две части към първата половина 
на Х в., отколкото към Х-XI в., или XI в., както бе в предишните публикации.

Вторият ръкопис, на който бих обърнала внимание, е Миней за сеп-
тември от първата половина на Х век, Inv.4 (Мошин 76). Той съдържа 254 
листа пергамент, т.е. 518 страници, но поради това, че има липси, в момента 
те са 508. Писан е с класическо булете, с лек наклон наляво. При втория пи-
сач се среща лигатурата “ас де пик” – от с. 85 нататък (с. 255, 389, 406, 408, 
486). Заглавното писмо е с двойно контурирани хасти, запълнени с жълто 
и украсени с черти, малки топчета “тип перли” и кръстчета. На места то е 
фланкирано с астериски или кръстове. Само на два пъти на с. 167 и 264 за-
главното писмо е оцветено в червено. Рубриките са изписани с червено или с 
цвета на мастилото и с писмо тип александрийски унциал, с наклон наляво.  
До с. 85 – до средата на първата колона пише първият писач с по-светло 
кафяво мастило. При него писмото играе над, по средата или под линията, 
но с тенденция да е по-често под линията. В тази част големите украсени 
инициали, рубриките, заставките и концовките са с киновар. От с. 85, след 
средата на първата колона, пише вторият писач с тъмнокафяво мастило, с 
каквото са нанесени и инициалите. При него писмото е по често по средата 
или над линията, а украсата на инициалите е с двойно контурирани хасти, 
оцветени в жълто (само на с. 166-167 – с червено). След написването на ръ-
кописа е правена редакция, защото на места текстът е зачеркнат, на други са 
добавени липсващи пасажи (с. 249, 263, 326 и др.), а на трети места текстът 
е изтрит (с. 388).

Украсата на ръкописа е графична. Състои се от заставки, инициали, 
заглавни букви, концовки, като при втория писач тя е нанесена частично. 
И при първия и втория писач субординацията между орнаменталните еле-
менти и текста следва установени модели с оглед функцията на ръкописа. 
Т.е. основните части на текста (33 на брой), свързани с Житието на съответ-
ния светец, се отделят чрез заставка, заглавно писмо с двойно контурирани 
хасти, рубриките са с александрийско писмо, следва малка заставка и голям 
инциал (виж например с. 1, 17, 36, 47 и пр.). Това графично членение на 
текста е подчертано при първия писач (до с. 85) и чрез червеното мастило, 
с което са рисувани заставките, инициалите и са изписани началата на тек-
стовите абзаци. До с. 85, първа колона по средата, където се сменя писачът, 
определено украсата е по-богата и завършена докрай.

При втория писач (след л. 85) по подобие на първия писач (виж с. 1, 
17, 47) се спазва същия модел, но украсата е определено по-скромна, на-
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несена е само с цвета на мастилото, а на места е изпусната. Заставките са 
от най-семплия вид – шнуровидни, лъкатушни (с. 200, 262, 264, 320, 332, 
343, 347 и др.), или съставени от графични знаци, същото се отнася и за 
концовките (с. 163, 255). Само на два пъти се появяват лъкатушни заставки, 
оцветени в червено (с. 264 и 416). При този писач обаче се забелязва по-го-
лямо разнообразие в завършеците на текстовете и тяхното оформяне чрез 
концовките. Краят на текста най-често е оформен във вид на триъгълник, 
подпрян от лъкатушна концовка (например с. 320, 347, 425). Много често 
във вид на подобни триъгълници е оформен и краят на текстовите блокове 
в самата колона, като финалните текстове са подпрени от плетенична или 
лъкатушна композиция (с. 262, 264, 332). В тези случаи тя лъкатушните ли-
нии изпълняват бифункционална функция на концовка и заставка. Този тип 
оформление е все още разпространено в ръкописите от Х в. – виж например 
Ath. gr. 456, Vat. gr. 807, което според П. Канар определено е анахронизъм, 
който за времето, в което е създаден ръкописът, след средата на второто 
десетилетие на Х век, все още не е рядкост.23

Вторият писач оформя на два пъти края на текстовите блокове с кон-
цовки във вид на изтеглен по хоризонталата правоъгълник, съставен от лъ-
катушни линии (с. 166, 395). Този тип също е архаичен и се среща като 
концовка предимно в унциалните и ранни минускулни ръкописи, след което 
се прехвърля като заглавна композиция-заставка в ранните минускулни ръ-
кописи, в които е налице обособяването на заставките от концовките като 
декоративен елемент, целящ по-функционалното членение на текста, с оглед 
акцентирането вече на началата. Виж в тази насока например, Изборното 
евангелие от Х в. Paris. Gr. 279 или Paris. Gr. 654, където заставките повтарят 
същите мотиви като концовките в ранните ръкописи от VIII-IX в., както в 
Paris. gr. 279, Marc. Z. 1 (= 320).24 В Охридския ръкопис при всички различия 
между двамата писачи и калиграфи, проявили се в оформянето на края на 
текстовите единици, мащаба на инициалите и тяхното оцветяване, надделява 
впечатлението за осъзнато прилагане вече на модели и обособяването на за-
ставките от концовките. Изящното класическо булете, с което той е изписан, 
дава основание ръкописът Inv. 4 (Мошин 76) да се съотнесе към групата на 
най-ранните представители на този тип писмо, като ръкописите Archivio S. 
Pietro B. 58, Ath. 2641, Ottob. Gr. 80, Ath. gr. 210, 456 и Vat. gr. 890 и 1990 от 
първата четвърт на Х в. т.е. вместо отбелязаната на с. 180 от чек-листа и на 
с. 231 от Каталога на Мошин датировка от XIII в., ръкописът от Охрид Inv. 

23 М.L. Agati, op. cit., 1992, tav. 7, 10; P. Canart, Apophtegmes et récits monastiques dans 
le Ms. 33 d’Ochrida, Analecta Bollandiana 80 (1962), 22-32.

24 J. Ebersolt, La Miniature byzantine, Paris-Bruxelles, 1926, ill. LV, 1-4.
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4 би трябвало да се отнесе към средата на второто десетилетие на Х век, 
датировка, предложена вече от П. Канар.25

Останалите шест ръкописа са от Х-XI век и по съдържание представля-
ват четири изборни евангелия, едно четвероевангелие и един стихирар. Те са 
писани с минускул, тип перлен шрифт и са издържани в най-емблематичния 
за украсените гръцки ръкописи цветен византийски стил – Blütenblattstil.26 
Само в един от тях Inv. 78 (Мошин 11) този стил е съчетан и с Laubsägestil.27

Както е добре известно, през Х век се оформят два орнаментални стила 
в украсата на гръцките ръкописи. На единия от тях Laubsägestil е отредено 
да има сравнително кратък живот – Х и първата половина на ХI в. (като 
тук изключваме неговата анахронична поява и до ХIII в. в периферията на 
Византия), а на втория, т.нар. Blütenblattstil – продължителен и емблемати-
чен за облика на луксозните ръкописи. Двата стила са определени от Курт 
Вайцман още през 1935 г.28

Стилът Laubsägestil е характерен със своите геометрични и цветни 
мотиви, изрязани и стилизирани, поставени направо върху светлия фон на 
пергамента, или на златен фон. Той се отличава със забележително изя-
щество, най-вече на ниво цветова гама синьо в съчетание със зелено, кафяво 
или злато. В Охридските ръкописи този стил се среща в най-семплия вид – в 
изпълнените със злато заставки – в съчетание с Blütenblattstil в Изборното 
евангелие Inv. 78 (Мошин 11) от втората половина на Х век.29

Стилът Blütenblattstil е известен още като Flower-petal style. Сред едни 
от най-ранните ръкописи, украсата на които е издържана в този стил са на-
пример Евангелията от манастира Дионисиу на Света Гора Cod. gr. 34 и Cod 
gr. 70, от Лаврата Cod. gr. 93, от Център „Иван Дуйчев” Cod. D. gr. 338 и др.30 
Налагането на този орнаментален стил се придружава с появата и затвър-

25 В. Мошин, оp. cit., 153-154, P. Canart, оp. cit., 28-32.
26 За Blütenblattstil виж: A. Franz, Byzantine Illuminated Ornement. A Study in Chronology,  

The Art Bulletin 16 (1934), 43-76; K. Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei des 9, und 10. 
Jahrhunderts, Berlin 1935, 15-32 (Reprints mit Addenda un Appendux, Wien, 1996, 22-32); А. 
Джурова, В света на ръкописите, София 2007, 67-77.

27 S. Dufrenne, Problèmes des ornements des manuscrits byzantins, Scriptorium 41  
(1987), 35-57; Eadem, Rubricateurs et ornemanistes dans les manuscrits en minuscule bouletée, 
Paleografia e codicologia greca, Atti del II Colloquio Internazionale (Berlin-Wolfenbütel, 17-21 
ottobre 1983), Alessandria 1991, 305-319; I. Hutter, Decorative System in Byzantine Manuscripts, 
and the Scribe as Artist: Evidence from Manuscripts in Oxford, A Journal of verbal/ Visual enquiri, 
12, No. 1, January–March 1996, 4-23; L. Perria, Scrittura e ornamentazione nei manoscritti de 
origine studita, Bolletino della Badia greca di Grottaferrata, nuova serie, XLVII, 1993, gennaio-
dicembre, 245-260.

28 Виж бел. 26.
29 A. Džurova, Le Rayonnement de Byzance., 96.
30 A. Džurova, Répеrtoire des manuscrits grecs enluminés (IXe-Xe siècle). Centre «Ivan 

Dujčev», vol. I, Sofia 2006, fig. 43-46.
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ждаването в минускулното писмо на перления шрифт (Perlschrift), наречен 
така от Херберт Хунгер, който освен в Константинопол, се разпространява и 
в провинцията.31 Именно в този цветен стил, най-често свързан с ръкописи-
те, възникнали по висока поръчка, са украсени шестте ръкописа от Охрид.

В две от евангелията – Четвероевангелието Inv. 27 (Мошин 1) от пър-
вата половина на XI век и Изборното евангелие Inv. 55 (Мошин 4), е имало 
и миниатюри, следи от които са се отпечатали на съседните листи. Трудно 
е да кажем дали е имало евангелие с канонични таблици по Евсевий, но 
цялостната украса на тези ръкописи и на останалите три изборни евангелия 
– Inv. 78 (Мошин 11), Inv. 70 (Мошин 3), т. нар. Челничко евангелие и Inv. 73 
(Мошин 5) - са украсени със заставки и инициали в цветен византийски стил 
в духа на Константинополската продукция на ръкописите на големия лукс. 
Като прибавим към тях и изисканата украса на Стихирара Inv. 39 (Mošin 53) 
от първата половина на ХI век, както и Палеовизантийската нотация в него, 
насочваща към Константинопол, изредените ръкописи са издържани в този 
изискан стил, предполагащ висока поръчка.

Представените в този материал ръкописи, както отбелязахме, са при-
надлежали на сбирката само на една църква – Архиепископската църква 
„Св. Климент“ в Охрид. Те в действителност са типични за книжовната 
продукция през Х-ХI век в Константинопол и за трите типа писмо: от ранен 
минускул, през класически минускул, тип булете и перлен шрифт, употре-
бявани в този период и украса тип графична, Laubsägestil и Blütenblattstil. 
Почти всичките при подготовката на изложбата „Сиянието на Византия“ 
бяха прецизирани в датировките, което е нормален процес на фона на но-
вия материал, който излезе през ХХ век. Остава открит обаче въпросът за 
това дали, след като тези ръкописи са типични представители на гръцките 
ръкописи, излезли от Константинополските ателиета, са създадени там и 
после са пренесени в Охрид за нуждите на местния клир, или някои от тях 
и в самия Охрид, в който през Х-ХI век, а и по-късно, е имало интензивен 
книжовен живот, въпреки че много малко ръкописи са локализирани като 
създадени в него.

В тази връзка, позовавайки се на изследването на съдържанието на 
Хомилиите и Панегирика от Охрид, Inv. 44 (Мошин 70), датиран през пър-
вата половина на Х век от Ф. Алкен още през 1962 г., аз допуснах в една моя 
публикация евентуалното му възникване в Охрид.32 Тук бих искала отново 
да обърна внимание на едно от заключенията на изтъкнатия специалист в 

31 H. Hunger, Die Perlschrift eine Stierichtung des griechischen Buchschrifts des 11. 
Jahrhunderts, Studien zur griechischen Paläographie (Biblos-Schriften, 5), Vienna 1954, 22-32.

32 А. Džurova, op. cit., 207-208.
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тази област – Франсоа Алкен, когато отбелязва напълно непознати текстове 
в него и особено Страданието на св. Павел, за което, съдейки по инципита, 
той открива паралели, много близки до славянската версия, обозначена с 
буквата S в научния апарат на Lipsius.33 В този смисъл, искам още веднъж да 
подчертая, че периодът от края на IХ до ХI век, когато в основните книжовни 
средища на България – Преслав и Охрид интензивно се превеждат текстове 
от гръцки на славянски, би трябвало да бъде отново осветлен с оглед на 
изконната взаимовръзка модел – реципиент. Т.е. ще завърша, задавайки от-
ново въпроса: познаваме ли достатъчно контекста, в който са се извършвали 
преводите от гръцки на славянски в Охрид и какъв е бил наличният гръцки 
книжовен корпус там при пристигането на учениците на Кирил и Методий?

33 F. Halkin, Manuscrits byzantins d’Ochrida en Macédoine Yougoslave, 17.
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LES MANUSCRITS GRECS ENLUMINÉS D’OHRID,  
EXAMINÉS DANS L’OPTIQUE DE LEUR LOCALISATION

Résumé

Nous nous proposons d’examiner dans le présent exposé une partie des 
manuscrits grecs de la collection de l’Institut chargé de la sauvegarde des 
monuments de la culture et du Musée national d’Ohrid, qui ont fait partie de 
l’exposition « Le Rayonnement de Byzance. Les manuscrits enluminés des 
Balkans (VIe-XVIIIe siècle) », organisée à l’occasion du XXIIe Congrès d’Études 
Byzantines, tenu à Sofia en 2011. Ils ont également inspiré quelques articles, 
relatifs à leur décoration et à l’endroit de leur apparition. Il s’agit des : Homélies 
et Panégyrique (Vie des saints), Inv. 44 (Mošin 70) ; Ménée de Septembre, Inv. 
4 (Mošin 76) ; plusieurs Évangéliares des Xe-XIe siècles, notamment Inv. 55 
(Mošin 4) ; Inv. 70 (Mošin 3) ;, Inv. 73 (Mošin 5) ; Inv. 55 (Mošin 4) ; un 
Tétraévangile, Inv. 27 (Mošin 1), ainsi qu’un Stichéraire, Inv. 39 (Mošin 53). Ces 
manuscrits sont exécutés dans le style byzantin fleuri (le Blütenblattsil) ; dans le 
manuscrit Inv. 78 (Mošin 11), ce style est combiné au Laubsägestil.



Сл. 1. Минеј за септември и октомври, Inv. 4 (Мошин 76) – обрасци од иницијален украс  
и заставица



Сл. 2. Минеј за септември и октомври, Inv. 4 (Мошин 76) – иницијален украс и концовка



Сл. 3. Минеј за септември и октомври, Inv. 4 (Мошин 76) – концовка 



Сл. 4. Минеј за септември и октомври, Inv. 4 (Мошин 76) – иницијален украс и заставица



Сл. 5. Хомилии и панегирик, Inv.44 (Мошин 70)- обрасци од иницијален украс и заствица



Сл. 6. Хомилии и панегирик, Inv.44 (Мошин 70) – обрасци од иницијален украс и заставица



Сл. 7. Хомилии и панегирик, Inv.44 (Мошин 70) – обрасци од иницијален украс и концовка



Сл. 8. Хомилии и панегирик, Inv.44 (Мошин 70) – обрасци од иницијален украс иконцовка



Сл. 9. Хомилии и панегирик, Inv.44 (Мошин 70) – концовка



Сл. 10. Четвороевангелие, Inv. 27 (Мошин 1) – заставица во Blütenblattstil



Сл. 11. Стихирар, Inv.39 (Мошин 53) – заставица во Blütenblattstil



Сл. 12. Изборно евангелие, Inv.55 (Мошин 4) – заставка Blütenblattstil



Сл. 13. Изборно евангелие, Inv.70 (Мошин 3) – заставка во Blütenblattstil



Сл. 14. Изборно евангелие, Inv. 73 (Мошин 5) – заставка од плетен тип



Сл. 15. Изборно евангелие, Inv. 78 (Мошин 11) – заставка од Laubsägestil



Сл. 16. Изборно евангелие, Inv.78 (Мошин 11) – заставка од  Blütenblattstil
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RELICS AND REPRESENTATIONS. 
BULGARIAN CASES IN POINT

Abstract 
This article deals with examples of representations of saints, whose relics are kept in Bul-

garia, placed within various contexts.

Key words: relics, representations, saints, iconographic programme

Aпстракт
Овој напис се занимава со примери на претстави на светци, чии мошти се чуваат 

во Бугарија, сместени во различни контексти.

Клучни зборови: мошти, претстави, светци, иконографска програма

The veneration of relics includes also their representations on reliquaries or 
caskets containing them, or next to a grave of a saint where the latter’s body 

still lays to rest, or in a place of honour in a church where the relic is housed. 
This article is not going to deal with such obvious examples, but rather with some 
cases where the relationship between relics and representations is either indirect 
or encoded. 

1. Holy relics built in the High Altar

Bulgarian academic literature offers not a study focused on the holy relics, 
which are ritually placed in the altar after the consecration of a church. In the 
late period (eighteenth–nineteenth cc.) under consideration here, an enormous 
number of churches has been renovated and consecrated across the Bulgarian 
lands, but almost no information is available about whose relics have been built 
in their high altars or about where such relics have come from. There is an inter-
esting question, which I have no answer to for the time being, whether the saints 
whose relics have been built in the high altar of the respective church have been 
venerated and in what modes. Is there, for example, an altar in a church dedicated 
to one of them? How is the memory of these relics kept; are the saints invoked 
in prayers, are they believed to be patrons of the church, do their representations 
occur? Or the knowledge of the built-in relics had to remain a well-kept secret, 
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judging by the almost complete and utter lack of information in this regard? I 
am aware of several instances shedding some light on the matter, which will be 
under consideration here. 

The Church of the Dormition of the Most Holy Mother of God in the village 
of Pchelishte, region of Veliko Turnovo, keeps a unique evidence of the history 
of the church: a commemorative inscription on a shirt-like piece of cloth.1 I’d 
offer a translation of the inscription: ‘In 1836=monument, this church was con-
secrated on 12 October, Archbishop Hilarion, Bishop Joseph, on the High Altar 
relics of St Panteleimon, St Eupatius and St Tryphon. And this cloth is a piece 
of the raiment...’.2 Presently, there are no surviving representations of the saints 
Panteleimon, Eupatius and Tryphon at the church, still, the original icons have 
been stolen in the past and it is very probable that such images have existed.

In some instances, antimensii indicated whose holy relics have been sewn 
into them. Such is the case of the antimensium from the Church of St Michael the 
Archangel in Varna, consecrated by Joseph, Metropolitan of Mesembria in 1820. 
One of the handwritten inscriptions reads: προβάτου ᾳωμ3... λήψανα άγιου μηνας. 
According to Archm. Innocentius, the antimensium was earlier at the Church of 
St Athanasius in Varna.4 A marginal note also suggests relics of saints sewn into 
the antimensium. In a voluminous collection, compiled and illustrated by Priest 
Puno from the village of Mokresh, region of Lom (CMNB 693), a reader has 
added at the end of the manuscript that the Church of St George in the village 
of Dulgoshevtsi (now the village of Zamfir nearby the town of Lom) was con-
secrated in 1814 by Dorotheus, Prohegumen of the Monastery of Zographou. At 
the end: ‘there are relics in the antimensium of St Therapon (and St Theodore) 
Stratelates’.5 

1 Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България, София 2018, 
654 (the article on the church was authored by Ivanka Gergova, Hristo Andreev). The church has 
been recorded in 2017 by Ivanka Gergova, Ivan Vanev and Darina Boikikina within the Corpus 
of mural paintings from the first half of the nineteenth century in Bulgaria project of the Institute 
of Art Studies, BAS, led by Assoc. Prof. Emmanuel Moutafov, which won funding from the 
Bulgaria National Science Fund.

2 Further the priests and the earliest church donors are named; the inscription was written 
in 1865 by the then priest Haji Dionysius Markov.

3 1840.
4 Архимандрит Инокентий, За св. антиминс във варненската църква „Св. арх. 

Михаил“, Сборник в памет на проф. Петър Ников, София 1940, 244-258. The antimensium 
was printed by the Iviron Monastery in Thessalonica, in 1747. Now the antimensium belongs 
to Varna History Museum. See: Донесени от Светите земи. Каталог на изложба. Кирило-
Методиевски научен център при БАН, София 2019, no 17. The annotation of the representation 
is wrong.

5 Б. Цонев, Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека,т. II. 
София 1923, 305.
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The above examples provide information only about the relics in the high 

altars, but not about possible representations of the respective saints. Still, there 
were such, but hardly in large numbers. The earliest example I know of is the 
icon of the saints James the Persian, Charalampus and Tryphon from the Church 
of the Most Holy Mother of God in Plovdiv (on display at the gallery of icons, 
Plovdiv Art Gallery). The icon was made in 1845 by the famous painter Nikolaos 
Adrianopolitis, who lived and worked in Plovdiv.6 The combination of these three 
saints has not been motivated by the liturgical calendar as their feasts are celebrat-
ed on different days: on 27 November, 10 February and 1 February respectively. 
While St Charalampus was popularly believed to offer protection against epidemic 
diseases, especially against the plague and cholera,7 representations of St James 
the Persian were a rare occurrence in the Bulgarian lands and he is not on the 
calendar of feast days. An inscription in the lower part of the icon clarifies the 
meaning of the ensemble: ΤΟΥΤΩΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕ(Ι)ΨΑΝΑ ΥΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΤΗ 
ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗ : ΕΝ ΕΤΕΙ: 1845: ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ: 21./†ΜΝΗΣΘΗΤΕ ΑΓΙΟΙ 
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΥΜΩΝ ΙΩΑΝIΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΥΝ ΤΗs ΣΥΖΥΓΟΥ 
Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ: 1846 Χ(ΕΙ)Ρ: Ν(Ι)Κ(ΟΛ)Α(ΟY) αδρ(ιανου)
π(ο)λ(ί)τ(ου). Translation: ‘These holy relics were placed in the Holy Altar on 
21 October 1845. Remember, O Saints, your servant Ioannis Konstantinou, his 
wife and children. 1846, by the hand of Nikolaos Adrianopolitis (from Edirne)’.8 
The icon commemorates a major event, the consecration of the church9 and the 
placing during this solemn act of holy relics in the high altar act, where these are 
inaccessible to the faithful. The monumental size of the icon indicates that it has 
been placed on the proskynetarion for veneration.  

There is one more case of memorialisation in an icon of the saints whose 
relics are held in the High Altar: the icon of St Petka (Parasceve), St Modestus 
and St Charalampus at the Church of St George in Zlatograd and the content of 
its inscription is similar to that at the Plovdiv church: ‘This icon was painted in 
homage to and in commemoration of the placing of the relics of these saints at the 
consecration of this church in 1877. By the hand of Nestor Debr(eli)’.10 The icon 

6 Е. Мутафов, И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис, Гръцки 
зографи в България след 1453 г.,София 2008, 85, 230, ill. 247. 

7 В. Сапунджиева, Култът към св. Харалампий в България – ХVІІІ-ХІХ в, Паметници, 
реставрация, музеи 3 (2006), 17-24.

8 The inscription has been deciphered and translated by Dr. Alexandra Trifonova.
9 On the Church of the Most Holy Mother of God in Plovdiv see: А. Пижев, К. Линков. 

Православни храмове в Пловдив, Пловдив 2004, 24-31. 
10 Own fieldwork notes. The inscription is not cited in the publications on the icon. See: 

М. Стойкова, Златоград. Обители на християнската духовност, Варна 2014, 39, 40; П. 
Шукеров, И. Патев, Д. Михайлов. Земята гледа небето. Хора и православни храмове 
в Средните Родопи, София 2015, 119, ill. on p. 120; М. Стойкова, Икони на дебърски 
зографи в българските колекции, ПИ 4 (2016), 34, ill. on p. 33. On the icons from Plovdiv and 
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hangs on the north wall of the naos next to the iconostasis as part of the Royal 
tier. The inscription shows conscious intention to memorialise and celebrate on 
their feast days the saints, whose relics have been placed in the church altar. It 
is another matter if St Petka, represented on the icon as reverend, is correctly 
identified, for it is St Parasceve of Epibatae/Turnovo/Iaşi who is clearly referred 
to, whose undivided relics are in Iaşi, Moldova.

2. Sofia ‘reliquary’ iconographic programme 

Throughout the Ottoman period, the spiritual life of Sofia Orthodox Chris-
tians has been marked by veneration of the local holy neomartyrs and their relics.11 
This process commenced circa the mid-fifteenth century with the arrival in the 
city of the undivided incorruptible relics of Serbian King Milutin, which have 
always received profound veneration at various churches in Sofia, usually at the 
Metropolitan Church.12 The citizens never forgot that, over the previous centuries, 
the relics of the most venerated Bulgarian saint, John of Rila reposed in Sredets. 
When last translated in 1467 from the City of Turnovo to the Rila Monastery, 
the procession stopped in Sofia and his relics placed on the same plank bed with 
those of the Holy King Milutin were venerated by the entire Christian citizenry.13 
In the sixteenth century, three neomartyrs died a martyr’s death in Sofia: the Holy 
New Martyr George of Sofia, the Holy Newest Martyr George of Sofia and the 
Holy New Martyr Nicholas of Sofia. Great efforts were made to rescue their relics 
as the Muslims planned to destroy them completely. Matthew the Grammarian, 
chronicler of the life of the Holy New Martyr Nicholas, expanded in his introduc-
tion on the ‘heaven dwellers, once our fellow citizens, live now together with the 
angels’.14 Describing briefly the lives of St Therapon, St John of Rila and of the 
neomartyrs, he paid particular attention to the fate of their relics, mentioning also 
those of ‘the great amongst the greatest kings, King Stefan Milutin‘.15 Of the city’s 
main church (left unnamed), Matthew the Grammarian wrote: ‘Receiving them in 
its heart, it keeps these wonderworking relics... incessantly filled with their sweet 

Zlatograd see also: I. Gergowa, Święty Tryfon – funkcje jego wizerunków w sztuce prawosławnej 
na ziemiach bułgarskich, Święty Tryfon w kulturze europejskiej M. Walczak-Mikołajczak, A. 
Wojciecha Mikołajczak  (eds.), Poznań 2018, 50-52, ill. 10; И. Гергова, Образите на св. Трифон 
в православното изкуство по българските земи. Функционална характеристика, ПИ 1 
(2019), 37. 

11 И. Гергова, Софийските светци, София 120 години столица, София 2000, 307-312.
12 И. Гергова, Култът към св. крал Милутин „Софийски“ в България, ПИ 4 (2000), 

10-18.
13 Стара българска литература. Житиеписни творби, т. 4, София 1986, 388.
14 Ibid, 317.
15 Ibid, 317-320. 
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odour and miracles; adorning itself with them like with some magnificent church 
plate, blessing those coming in with faith‘.16 Unlike the undivided relics of Serbian 
King Milutin, only tiny particles have survived of the relics of Sofia neomartyrs, 
which have been further fragmented, to be then sent to faraway places.17 Those, 
held in Sofia, were periodically translated from one city church to another.18 An 
encomium was composed in the sixteenth century to praise the Holy New Martyr 
George of Sofia, Holy Newest Martyr George of Sofia and the Holy New Martyr 
Nicholas;19 the three are also praised together in the Liturgy of St Nicholas the 
New Martyr.20 A passage from the Liturgy summarises the significance of the 
martyrial feat to the city: "rejoice in the Lord, O Sofia... blessed is thy land steeped 
in martyrial blood".21 Both the Liturgy of the Holy New Martyr George of Sofia22 
and in the Liturgy of St Nicholas the New Martyr, 23 mention not only the city of 
Sofia, but also its vicinities rejoicing over the martyrs and being blessed by their 
relics. The martyrdom of these righteous sufferers makes heaven and earth unite 
into one and it is only natural for those who praise them to address them in prayers 
for salvation. According to I. Snegarov, the encomium was composed for a single 
celebration of the neomartyrs though there is no information as to whether such 
celebration has been held at Sofia churches. 

It is highly probable that representations of Sofia saints have emerged as 
early as the sixteenth century. Unfortunately, no such images have survived, but 

16 Ibid, 320.
17 Of the reliquaries see: Д. Бойкина, Няколко мощехранителници от софийски 

златари, ПИ 4 (2016), 37-43; Eadem, И там светеше нещо като звезда – един непубликуван 
кивот за мощи, Маргиналия. Изкуствоведски четения 2018, София 2019, 321-338.

18 И. Гергова, Св. Георги Нови Софийски. Разпространение и аспекти на култа, 
Герои, култове, светци. Изкуствоведски четения, София 2015, 48-52; Р. Русева, Към 
историята на християнството в София през XIX век. Една непубликувана икона на Николай 
Нови Софийски от Музея за християнско изкуство в Криптата на храм-паметник „Св. 
Александър Невски“, Герои, култове, светци, 94, 95.

19 П. Сырку, Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV-
XVIII веках. Житие св. Николая Софийского по единственной рукописи XVI века, Санкт-
Петербург 1901; М. Райкова, Похвална беседа за софийските мъченици, Palaeobulgarica  
34 /1 (2010), 61-94.

20 С. Кожухаров, Химнографска интерпретация на софийските мъченичества 
от XVI век. Инок Андрей. Служба за Николай Софийски, in: С. Кожухаров, Проблеми на 
старобългарската поезия, т. 1, София 2004, 259-278.

21 С. Кожухаров, Химнографска интерпретация, 267 (trans. I. Gergova). Of the image 
of Sofia in the works of the writers of that period see: M. Tsibranska-Kostova. The Image of 
the Town: Medieval Sofia in Original Bulgarian Works from the 16th Century, Studia Ceranea 5 
(2015), 337-356.

22 Б. Ангелов, Из старата българска, руска и сръбска литература, т. III, София 
1978, 141, 147.

23 И. Снегаров, Поглед към изворите за св. Никола Софийски, Годишник на Софийския 
университет. Богословски факултет, IX, София 1932, 24.
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then again, a number of images are known made in the late eighteenth century 
throughout the nineteenth century, providing an opportunity for observations. 

By the end of the eighteenth century, icons of Theotokos Eleousa with 
the Old Testament Holy Trinity and saints have been painted for some of Sofia 
churches.24 The saints are represented coupled on both sides of the Most Holy 
Mother of God and the Holy Trinity. The logic of this choice is easily traceable: 
the patron saints of Sofia churches are presented: St Michael the Archangel, St 
Nicholas of Myra, St Petka (Parasceve), St Nedelia (Kyriaki) with the Theotokos 
among them; saints, whose relics either have been or still are in Sofia: George 
the New Martyr, Nicholas the New Martyr, Milutin, John of Rila as well as 
the popular saints George and Demetrius, regularly depicted on such composite 
icons. The repertoire has been broadened to include patron saints of healing such 
as Panteleimon and Charalampus, the patron saint of blacksmiths St Athanasius 
and St John the Baptist. K. Paskaleva believes that the icon has been of the type 
of home icon corners, but certainly has belonged to a Sofia church, accessible to 
the parishioners for personal prayers. Though the image of seldom represented 
St George the New Martyr occurs not here, the idea of the icon was very close 
in meaning to The Encomium on Sofia New Martyrs, where the Holy Trinity is 
praised for elevating man to heavenly heights.25 It should be noted that the Holy 
Trinity is central to the icon.

An icon, more certainly intended for domestic use, has been painted con-
currently by an icon-painter, possibly a Sofianite. The image of St John of Rila 
is central, surrounded by patron saints of several Sofia churches as well as by the 
Holy King Milutin.26

Similar is the concept and perhaps the same is the authorship of the iconic 
image on the lid of the casket for relics from the Monastery of German (ca. 1793), 
now in the collection of Sofia History Museum.27 Theotokos Eleousa (Merciful) 
is surrounded by the Holy Archangels and St Nicholas as well as by the Holy 
King Milutin and the saints John of Rila, George and Nicholas the New Martyrs 
of Sofia. It is not known whose relics have been held in the casket, but possibly 
they were St Theodosius’, who is represented on the inner cover. Such ‘enrich-
ing’ of the iconographic programme of a reliquary with images of saints, whose 

24 К. Паскалева, Икони от България,София 1981, ill. 86. The icon belongs to the National 
Museum of Archaeology, but is kept at the Museum of Religious Art. About this icon see also:  
Р. Русева, Към историята на християнството, 94, 95.

25 И. Снегаров, Поглед, 14.
26 Небесни закрилници на дома. Колекция Румен Манов, София 2017, 62, ill. on p. 63.
27 И. Гергова, Култът към св. крал Милутин „Софийски“ в България, ПИ 4 (2000), 

13, 15; Е. Генова, Кивот (ковчег) за мощи от Германския манастир край София, ПИ 3 
(2001), 11-17, ill. on p. 13.
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relics have been venerated nearby, occurs also in a reliquary icon at the Rila 
Monastery.28 Thirteen small compartments filled with relics that have not been 
named surround the central image of the Virgin and Child. Nineteen saints are 
represented on the wings of the triptych, i.e. six more than the relics. The relics 
of three of them are certainly not held in the reliquary: St John of Rila, the Holy 
King Milutin and St Gabriel of Lesnovo, while St John of Rila with some cer-
tainty occurs here as the patron saint of the monastery (his images are found on 
almost every reliquary kept in the holdings of the cloister),29 King Milutin has 
been represented along with the others for veneration of his relics rather than for 
any other reason. The relics of St Gabriel of Lesnovo, translated to the City of 
Turnovo, were lost after the Ottoman conquest of the Balkans, but it was believed 
at the saint’s monastery that they had particles of his relics.30 

Typical is the combination of images of Sofia saints and the patron saints 
of the city’s churches in the composite icon and the representation on the lid of 
the casket from the Monastery of German that can be traced in other icons. On 
two icons kept at the National Church Museum of History and Archaeology, 
Sofia, for instance, the Holy King Milutin is represented together with St Marina 
and St Nedelia (Kyriaki). The relics of the king were housed in the Church of St 
Marina to be then translated to the Church of St Nedelia, known both in the past 
and nowadays as the Church of the Holy King. The icons date back to the turn of 
the eighteenth century. Marginal notes of the mid-eighteenth century mention the 
metropolitan church ‘of the Holy King Milutin and the Holy Great Martyresses 
Kyriaki and Marina’, which suggests that the icons may have been deemed by 
the church as depicting the patron saints.31 Of a more certain ‘topographic’ nature 
is the icon of St Nicholas the New Martyr, St George the New Martyr and the St 
Michael the Archangel, explored by R. Ruseva. In her opinion, the Church of the 
Holy Archangels in Sofia served as a centre of the cult of St Nicholas the New 
Martyr and the icon has been commissioned for this church.32 It is known that 
the relics of St George the New Martyr have been kept at this church for some 
time.33 I’d mention here yet another interesting icon from the Old Church of St 
Petka (Parasceve), Sofia, where St Therapon is represented along with the patron 

28 М. Енев, Рилски манастир, София 1997, 331; И. Гергова, Култът към св. крал 
Милутин, 16.

29 Е. Генова, Култът към мощите и мощехранителниците в Рилския манастир, ПИ 
4 (2000), 38, 39.

30 Of supposed particles of the relics of St Gabriel of Lesnovo at his monastery see: Е. 
Луческа, Култот кон светите мошти на териториjата на Македониjа, Прилеп 2018, 
33, 34.

31 И. Гергова, Култът към св. крал Милутин, 11, 15.
32 Р. Русева, Към историята на християнството, 95, 96.
33 И. Гергова, Св. Георги Нови Софийски, 48.
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saint. At the narthex, where the icon is, a ‘relic’ is kept, associated with the ven-
eration of St Therapon ‘of Sofia’: an oak tree stump, where the saint is believed 
to have been slain.34 I’d get back here once again to The Encomium, according 
to which martyrial blood transcends any sweet odour and blood-covered stones 
and trees are much more valuable than sapphires and the cedar of Lebanon.35 In 
the living memory of Sofianites, this stump soaked in the blood of St Therapon 
of Sredets has been greatly venerated and has obviously become a substitute for 
his missing relics.

Examples of Sofia ‘reliquary’ programme occur also in murals painted in 
the nineteenth century. Dimiter Hristov and Kosta Valiov from Samokov jointly 
painted in 1834 the Church of St Nicholas in the village of Lokorsko, in the vicin-
ity of Sofia.36 In the bottom register of the north wall of the naos, the Holy King 
Milutin is represented with Nicholas and George, the Neomartyrs of Sofia to his 
right and to his left respectively. In the 1830s, Kosta Valiov was commissioned 
to paint anew part of the north wall of the naos at the catholicon of the Monas-
tery of Seslavtsi. It is unknown whether he has repeated the 1616 representations 
given billow, but here again Sts Nicholas and George, the Neomartyrs of Sofia 
are witnessed side by side.37

Greek painter Kyriazi Konstantinou, who had temporarily moved to Samok-
ov, painted in 1837 the Church of St Nicholas in the village of Rayovo, Samokov 

region.38 Among the full-length figures of saints on the north wall of the naos, he 
placed the image of the Holy King Milutin next to that of St John of Rila.

In the Church of St Nicholas in the village of Shiroki Dol nearby Samokov,39 
there is a representation of ‘King Milutin of Sofia’ on a window reveal on the 
north wall of the naos, unfortunately, badly damaged. On the other reveal of the 
same window is the image of St George (?) of Sofia, which once again attests to 
the longevity of the reliquary programme. The murals in this area of the church 
have been attributed to Zachary Pop Radoikov from Samokov and probably date 
back to the 1860s. He painted in 1861 the Church of St John Prodromos in the 

34 Е. Спространов, Бележки и приписки по софийските църкви, Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина, т. 22-23, София 1907, 3, 7; Д. Маринов, Народна вяра и 
религиозни народни обичаи, София 1994, 351.

35 И. Снегаров, Поглед, 14, ftn. 2.
36 А. Куюмджиев, И. Ванев, Църква „Св. Никола“, с. Локорско, Корпус на стенописите 

от първата половина на XIX век в България, София 2018, 245-253 with earlier literature. The 
church is in a dilapidated state. 

37 И. Гергова, Х. Андреев, И. Ванев, Църква „Св. Никола“, Сеславски манастир, 
Корпус на стенописите от първата половина, 218-220.

38 И. Гергова, Е. Мутафов, Х. Андреев, Църква „Св. Никола“, с. Райово, Корпус на 
стенописите от първата половина, 350-365 with earlier literature.

39 И. Гергова, И. Ванев, Църква „Св. Никола“, с. Широки дол, Корпус на стенописте 
от първата, 399-409.
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village of Karabunar, region of Pazardjik.40 In the reveal of the south entrance, 
he has represented the Holy King Milutin.41 In the programme of this church, 
the young Samokovian has used the image of St Therapon to picture yet another 
‘Sofia’ cult.42

An anonymous painter has made circa the mid-nineteenth century the mu-
rals in the naos at the catholicon of the Monastery of Nedelishte, in the region of 
Trun. Here, on the south wall, next to the iconostasis, the Holy King Milutin and 
St John of Rila are depicted together in a place  of honour.43 The fact that most of 
the saints have been grouped in meaningfully related couples bespeaks intentional 
coupling of those two together. Possibly, Sofia ‘reliquary’ programme has once 
again found an echo here.

In 1844, in the murals at the Church of St Demetrius in Godech, the Holy 
King Milutin was once again depicted together with St John of Rila on the south 
wall.44 The next year, the same painter made the murals at the Church of St Anne 
in the village of Yana nearby Sofia. He placed the images of the Holy King Milu-
tin, St John of Rila and St George of Sofia on the north and south walls of the naos.

In 1856, an unknown painter arranged the images of St John of Rila, his 
nephew Luke, St George of Sofia and St Nicholas of Sofia in the bottom regis-
ter of the baptistery of the Monastery of Iskrets.

This is by no means an exhaustive list of the representations of Sofia saints. 
In some of the monuments, they are found in quite different contexts, unrelated 
to their relics. The image of the Holy King Milutin may well occur surrounded 
by other Serbian saints, or the neomartyrs are parts of ensembles of Bulgarian 
saints following the same literary source, Slavo-Bulgarian History by Paisius 
of Chilandari.45 I am not sure, for example, as to how the images of the two 
neomartyrs of Sofia, George and Nicholas in the naos of the catholicon of the 
Rilla Monastery, painted by Samokovian Zachary Zograph in 1844, should be 
explained.46 This church still lacks a well thought-out and developed ‘national’ 
Bulgarian saintly programme, though there are other images from the Bulgarian 

40 В. Димитров, Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма „Св. Йоан 
Предтеча“ в село Карабунар, Пазарджишко, ПИ 1 (2011), 48-56. 

41 Ibid, ill. on p. 50.
42 More on the saint in: Г. Вълчинова, Знеполски похвали. Локална религия и иден-

тичност в Западна България, София 1999, 66-80.
43 А. Куюмджиев, Увод, Корпус на стенописите от първата, 48-53, ill. 47 on p. 50.
44 М. Стойкова, И. Ванев, Х. Андреев, Църква „Св. Димитър“, гр. Годеч, Корпус на 

стенописите от първата, 553-566.
45 И. Гергова, Агиографската концепция на Никола Образописов, Годишник на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски 
проучвания „Иван Дуйчев“, т. 94, 13 (2006), 235-246.

46 И. Гергова, Св. Георги Нови Софийски, 58; А. Куюмджиев, Стенописите в 
Главната църква на Рилския манастир, София 2015, 349.
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‘pantheon’ there, but scattered throughout the catholicon. It appears likely that 
their presence might also be related to the relics of St George, the New Martyr of 
Sofia, kept at the monastery.47

The representations under consideration here come from Sofia and the city’s 
immediate vicinities and the relics-images relationship seems to be conceptual 
and clear. In monuments too far away such as the Monastery of Nedelishte or the 
village of Karabunar, in the region of Pasardjik, the combinations of saints would 
rather reflect the spread of Sofia cults without accentuating the relics, but Sofia 
‘reliquary’ programme has obviously been known to the icon-painters.

47 Sreten Petković explores similar interdependence between relics and images. See: С. 
Петковић, Светитељске мошти и сликарство Хиландара, Осам векова Хиландара, Београд 
2000, 629-638.
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МОШТИ И ЛИКОВИ. БУГАРСКИ ПРИМЕРИ

Резиме

Почитувањето на моштите се изразува и преку претставувањето на 
ликовите на светците, претставени до кивотите или гробовите, но и на 
другите места во црквата, каде што тие се чуваат. Во текстот се разгледуваат 
некои од поспецифичните примери во коишто врската мошти – ликови не 
е толку очевидна. Прво се презентираат примери на претстави на светци, 
чии мошти се заѕидани во светиот престол на соодветните/дадените цркви. 
На второ место се анализираат претставите што даваат повод да се говори 
за особена иконографска концепција, т.н. „софиска реликвиска програма“. 

Во Софија, за време на целиот османлиски период, се носат мошти на 
светци – на св. крал Милутин, на новомачениците св. Ѓорѓи Нови, св. Ѓорѓи 
Најнови, св. Никола Нови, а се памети дека, во претходните векови, моштите 
на св. Јован Рилски почивале во Средец (Софија). Се разгледуваат икони и 
фрески на коишто комбинираните, заедничките ликови на софиските светци 
најсигурно може да се објаснат преку почитувањето на нивните мошти во 
Софија и во блиската околина.



Fig. 1. Saints James (Jacob) the Persian, Charalampus and Tryphon from the Church of the Most Holy Mother  
of God in Plovdiv (photo: Georgi Linkov)



Fig. 2. Saints Petka (Parasceve), Modestus and Charalampus at the Church  
of St George in Zlatograd (photo Mariela Stoykova)



Fig. 3. The lid of the casket for relics from the Monastery of German

Fig. 4. Reliquary icon at the Rila Monastery (photo: Georgi Linkov)



Fig. 5. Holy King Milutin and St John of Rila, Monastery of Nedelishte (photo: Ivan Vanev)



Fig. 6. St George of Sofia and St Nicholas of Sofia, Rila Monastery (photo: Ivanka Gergova)



УШТЕ ЕДНАШ ЗА МОНЕТНИТЕ ЕМИСИИ  
НА АНДРИЈА ГРОПА
ЖУПАН АНДРИЈА ГРОПА ИЛИ ЖУПАН „РИГ“?

Aпстракт
Авторот ја коригира идентификацијата на сребрената монета припишувана на 
жупанот РИГ, грешка која се повторува кај повеќе истражувачи кои се занимаваат 
со средновековната нумизматика. Со новото читање на кратенките на аверсот, 
оваа емисија треба да се припише на жупанот Андрија Гропа. Позната е неговата 
управа во втората половина на XIV век со Охрид, кога кова пари со негово име и 
титулатура, потврдено и со изворите како господар на градот, забележано на 
натписите во црквите Мал св. Климент и Богородица Перивлепта. 

Клучни зборови: Охридска монетарница, жупан Андрија Гропа, жупан „РИГ“, XIV век

Abstrait 
L’auteur corrige l’identification de la monnaie en argent attribuée au joupan RIG, erreur 
qui se reproduit chez plusieurs chercheurs traitant de la numismatique médiévale. Selon la 
nouvelle interprétation des abréviations sur l’avers, cette émission doit être attribuée au 
joupan Andria Gropa. Son gouvernement de la ville d’Ohrid durant la seconde moitié du 
14ème siècle est bien connue, lorsqu’il frappe des monnaies portant son nom et son titre, fait 
confirmé par les sources le désignant comme patron de la ville, ce qui est inscrit dans les 
églises Petit-Saint-Clément et Sainte-Vierge-Perivleptos.

Mots-clés: Hôtel de la Monnaie d’Ohrid, joupan Gropa, joupan „RIG“, XIVe siècle

Познато е дека жупанот Андреја Гропа припаѓаше на властелата управу-
вана од страна на владетелите Урош и Волкашин, во втората половина 

на XIV век, кога во свој посед ја држеше регијата околу Охрид. По 1371 
година тој самостојно управува со градот и кова свои монети по мостра на 
споменатите владетели. Но, секој професионалец ќе се праша што бара сега 
еден археолог, кој скоро целиот свој работен век од над педесетина години 
го посветил на античката археологија со застапена хронологија најдоцна 
до ранохристијанскиот период, да се осмелува да работи тема од среднове-
ковната нумизматика. Секако дека има една подолга историја во работниот 
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професионален век на секој археолог во зависност од околностите во кои 
се нашол, работејќи во повеќе институции каде се проучува културното 
наследство. Така и јас во 1963 година, првото вработување го започнав во 
Охрид, како кустос во тогашниот Народен музеј. Во тие времиња нумизма-
тиката во некои музејски средини кај нас се сметаше за сфера која треба да 
се даде за работа на почетниците, додека археологијата веќе беше запосед-
ната од постарите колеги. Но, тој однос кон младите колеги јас го прифатив 
како предизвик, бидејќи сметав, a и сега сметам, дека секој археолог треба 
да има основни знаења од нумизматиката кои се неопходни за решавање 
на пошироки археолошки и историски прашања. Излезена од Катедрата 
за археологија при Филозофскиот факултет во Загреб каде нумизматиката, 
особено античката на јужнословенските земји, беше проучувана и предавана 
од вонредни познавачи на таа материја (акад. проф. Д. Рендиќ Миочевиќ), 
јас ја прифатив со особен интерес.

Со многу претпазливост, пристапив кон собирање на литература и 
податоци за ковницата на Лихнид, но и ковањето на монети во средниот 
век во Лихнид, односно Охрид. Литературата не беше така лесно достапна. 
Се патуваше до големите центри. Дури во тоа време немаше и можност за 
ксерокс-копија, па препишував рачно цели статии или фотографирав многу 
книги. Охридскиот музеј тогаш сепак имаше пристојна библиотека за тие 
сиромашни времиња и книгата од колегите многу се ценеше. По една година 
во музејскиот колектив се придружи како кустос и историчарот на уметноста 
Цветан Грозданов, подоцна мојот животен сопатник. Младиот кустос имаше 
особен однос кон книгата, но и нагласен професионален интерес кон него-
вата сфера на проучување односно средновековната уметност, подвлечено 
би се рекло и љубов кон проучување на фрескоживописот. Секако дека кај 
мене се појави особена почит кон неговиот би рекла длабок професионален 
занес. Постепено ме навлече кон проблемите на средновековието, кое јас 
не го познавав од причини што моето факултетско едуцирање беше насоче-
но кон античката археологија. Тој сметаше дека средновековната историја, 
хагиографија, теологија, писменост, црковната литургија, треба широко да 
се познаваат и да се инкорпорираат во интерпретацијата на ликовната умет-
ност. И секогаш неговиот пристап беше интередисциплинарен до крајот на 
работниот век.

Со оглед на тоа што средновековната монетарница на Охрид беше 
поврзана со великиот жупан Андрија Гропа, а јас почнав да се интересирам 
и за таа нумизматичка сфера, Грозданов ми ги посочи пишаните споменици 
кои се регистрирани во охридските цркви, кои, пак, ја споменуваат оваа 
историска личност. За мене дотогаш таа материја не беше позната. И така 
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почна на некој начин и посериозниот пристап кон проучување на среднове-
ковната монетарница на Охрид.

Сега би ги посочила тие пишани извори од историјата врзани за жу-
панот Гропа. Едниот се наоѓа во црквата Мал Св. Климент во Варош (сл. 1, 
2). Може да се каже дека во единствената црква посветена на охридскиот 
светител, испишан е ктиторскиот натпис од времето на „свеблагородниот 
господар и голем жупан Андрија Гропа,“ од 6886 година (1378 г.), испишан 
на грчки јазик (сл. 3).1 Во припратата на црквата Св. Богродица Перивлепта, 
на југозападниот ѕид се наоѓа друг натпис, над гробот од Остоја Рајаковиќ, 
роднина на Kрале Марко, каде се посочува дека бил и зет на жупанот Гропа. 
Овај натпис е испишан на словенски јазик (1379 г.).2

Уште еден пишан извор го споменува жупанот Гропа. Во хрониката 
на албанскиот деспот Јован Музаки се раскажува дека Андрија Музаки, 
господарот на Берат и Корча и рамнината Музакија, со своите зетови Балша 
и Гропа, тргнале против Марко и го презеле градот Костур.3

Познато е дека во втората половина на XIV век во Македонија се забе-
лежува ковање на монети од некои господари на помали области и градови, 
а таа појава ќе биде поинтензивна по смртта на Волкашин и Углеша.4 Во 
тоа време и жупанот Гропа, нарекуван и велики жупан, својата моќ ќе сака 
да ја покаже со ковањето на денарот. Инаку оваа титула се појавува кај Јуж-
ните Словени уште во VIII век, но потоа низ вековите нејзиното значење се 
модифицира, па во XII век српските владетели во изворите се нарекуваат 
велики жупан. Во XIV век жупан е титула на болјар кој управува со одредена 
област во рамките на одредено кралство, но велики жупан е еден повисок 
ранг во титулата на господар на поголема територија.5 Српските владетели 

1 И. Ивановъ, Български старини из Македония, София 19312, 42: најпрецизно читање 
на натписот изведено од Г. Суботић, Св. Константин и Јелена, Београд 1971, 63/ 17, 112. 
Во дел од натписот, покрај тоа што е нарекуван „многублагороден наш господин“ ја носи 
и титулата велики жупан „....τοῦ πανέυγενεστάτου αὐθέντου ἡμῶν μεγάλου ζουπάνου κὺρ 
Ἀνδρέα τοῦ Γρώπα“: осврт кон литературата и коментар од Ц. Грозданов, во Охридско зидно 
сликарство XIV века, Београд-Охрид, 1980; Ibid, Охридско ѕидно сликарство од XIV век, 
Скопје 2016, 250-251. 

2 И. Ивановъ, op. cit. 39 † Ïr5stavi se rab6 b/yi Östo% Ña%kovik6 po gouslom6 
Ôgar=ik6; i s8rodnik7 kral% Ìarka; zet6 /8pana Ær~wpe; l5tw, (~x;) ~w; ~p; p; m~sca;;;; 
Големиот жупан потекнувал од болјарско семејство, кое е споменувано во неаполската 
повелба како CROPA, како ни соопштува К. Јиречек, во Историја Срба I, Београд 1952, 
148; за натписот и живописот на црквата в. Ц. Грозданов, Охридско ѕидно сликарство од 
XIV век, Скопје 2016, 254-255.

3 К. Иречекъ, История на Българитѣ, София sine anno, 252. И овој извор ми беше 
посочен од Ц. Грозданов.

4 Р. Марић, Студије из српске нумизматике, Београд 1955, 101-108.
5 Исцрпниот осврт врз изворите и толкувањето на титулите ги претставил во својата 

студија Р. Михалчић, Владарске титуле обласних владара, Београд 2001, 77-87.
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кои до XIII век ја носеле титулата велики жупан, со воспоставувањето на 
кралското достоинство ќе ја напуштат таа титула, ќе ја заменат со крал. Гос-
подарите на одредена територија ќе ја задржат за себе титулата жупан или 
велики жупан како една повисока форма во хиерархијата на власта. Во дел 
од изворите Андрија Гропа господарот на Охрид се нарекува жупан, а потоа 
и велики жупан, со желба на иницирање на повисок статус на управување,6 
што се смета дека неговата власт над градот и можеби на пошироката област 
се случува по смртта на Волкашин и Углеша по Маричката битка 1371 г. На 
емисиите на монетите од Гропа се среќаваат и двете форми, едната многу 
ретка, што би можело да се претпостави дека тие се исковани хронолошки 
и во различно време. 

Во збирката на Народниот музеј Охрид во тие години, кога почнав со 
работа, се чуваа само две монети со името на жупанот Гропа. Легендите на 
аверсите беа од различни калапи,7 но исто така различни и од оние моне-
ти кои беа порано обелоденети од С. Љубиќ, од Б. Сарија, од Р. Мариќ, од 
С. Димитриевиќ. Во таа прилика издвоив седум типови на монети според 
натписот на аверсот, каде што жупанот Гропа понекогаш беше различно 
именуван како: (По милости божиеи) жупан Гропа, Андрија Гропа, жупан 
Гропа господин, жупан Андрија Гропа, велики жупан Андрија Гропа, гос-
подин жупан Андрија Гропа, жупан Гропа господин Охрида. Тогаш можеа 
да се издвојат седум варијанти на натписот, што покажуваше дека постоеле 
повеќе калапи во монетарницата.

Во основа монетите на Гропа се откриени во многу мал број. Во ох-
ридската збирка се чуваат три примероци. Еден е случаен наод (сл. 4), еден 
депониран во оставата од Долни Сарај, а еден примерок е откриен во ис-
копувањата во 2007 г.8 Еден примерок се чува во нумизматичката збирка 
на Народната банка на Македонија.9 Останатите примероци потекнуваат 

6 Р. Михалчић, op. cit. 85-86, смета дека Гропа со додавањето на велики во титулата 
ги покажува неговите владетелските намери. Во оставата од Кичево на една од монетите 
на Гропа се чита кратенката на в(елики) жупан (B. Saria, Kičevska ostava, Prilog staro-srpskoj 
numizmatici, Starinar III, Beograd 1925, 89, n. 3), која ја забележува и ја чита и Н. Мушмовъ, 
во статијата Охридските монетарници, Македонски преглед I-II, София 1926, 71.  

7 В. Битракова Грозданова, Прилог кон Охридската ковница од XIV век, Историја 
VII/1, Скопје 1971, 201-206; Оставата од Долни Сарај комплетно обелоденета од Д. Размоска 
Бачевска, Нумизматички наоди од југозападниот дел на Р. Македонија од V век п.н.е. до 
XIV век, Охрид 2002, 344, натписот по грешка е преземен од другата монета откриена 
случајно во Охрид. 

8 В. Битракова Грозданова, Прилог кон Охридската ковница, 205; Д. Размоска 
Бачевска, Монетоко-вањето во Охрид (Lychnidos) од II век пр.н.е.- XIII-XVII век, Скопје 
2016, 22, н. 18 и 18 а. 

9 В. Битракова Грозданова, обелоденета во Монетоковањето во Лихнид и Охрид, 
Монетите и монетоковниците во Македонија, во чест на академик Ксенте Богоев, Скопје 
2001, 51, н. 3.
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од оставата во Кичево откриена во 1924 година (три на број),10 од збирката 
на Верковиќ кои ги обелоденува С. Љубиќ,11 три на број, потоа Р. Мариќ 
посочува три монети од Народен музеј во Белград.12 Во поново време, Дими-
триевиќ посочува некои примероци од приватна збирка,13 а кон оваа бројка 
би го додала примерокот од приватна збирка на Владо Тунтев во Охрид,14 
и потоа примерокот откриен кај црквата Св. Андреаш во скопско, сега во 
збирката на Охридско-француската банка со седиште во Скопје.15

Најраното обелоденување на монетите од Гропа беше изведено во 
1875, кога беше издаден Каталогот на средновековните монети од јужнос-
ловенските земји.16 Познато е дека на аверсот е втиснат натпис во кружно 
поле означено со ред на пунцирани точки. На реверсот стои Исус Христос. 
С. Лјубиќ и покрај тоа што го познаваше натписот од црквата Св. Богороди-
ца Перивлепта, жупанот го именуваше како Ропа, (Æ ÑÎÏÀ), сметајќи дека 
словото Г треба да се однесува на титулата ГОСПОДИН. 

Во истата публикација, авторот ја посочува и монетата на жупанот 
„РИГ“ (сл. 5). На aверсот со кирилична графија се испишани кратенки кои 
тој ги чита ÏÎ ÌØ ÓØ ÁÀ ÜÎÔ ÀÍà À ÑÈÆ III (По милости бога жупан 
А. Риг). Кога добро ќе се погледаат кратенките јасно се чита – Ïo mi(los)
ti b(og)a /ou(p)an6 À(nd)ri(a) Æ(ropa) „По милости бога жупан Андриа 
Гропа“.17 Единствена разлика на оваа емисија од сите досега регистрирани 
монети е претставата на реверсот каде е изведен Исус Христос како седи 
на престол. Уште во 1971 година кога за прв пат ги објавив примероците 

10 B. Sarija, Kičevska ostava, Старинар III (1925, 1926), Београд 1925, 73-91. 
11 S. Ljubić, Opis jugoslovenskih novaca, Zagreb 1875, 189-190.
12 Р. Марић, Из нумизматчке збирке Народног музеја, Зборник радова Народног 

музеја I, Београд 1958, 122,123.
13 С. Димитриевић, Нове врсте српског средњовековног новца, Старинар IX-X, 

Београд 1959, 156; Idem, Нова серија нових врста српско средњовековног новца, Старинар 
XVII, Београд 1967, 81-82.

14 Д. Размовска Бачевска, Монетоковањето во Охрид, 22-23, н.18а.    
15 Прв пат објавена во публикацијата „Монетите и монетоковниците во Р. Македонија“ 

В. Битракова Грозданова, Монетоковањето во Лихнид и Охрид, во чест на акад. Ксенте 
Богоев, Скопје 2001, 51, н. 4. Проф. В. Лилчиќ-Адамс со рекогносцирањето околу црквата 
Андреаш во скопско, го открил случајно овај примерок на сребрена монета и знаејќи дека јас 
имам пишувано за ковањето на Андрија Гропа ми ја даде на проучување, а јас воодушевена 
од иницијативата на мојот драг школски гимназиски другар м-р Најденко Попоски, тогаш 
директор на Охридската банка, поради неговата идеја за формирање на Нумизматичката 
збирка, сопственост на банката, ја подарив монетата на збирката која тој со големо свое 
залагање ја оформи во рамките на неговата институција. Попоски сметаше дека му е чест 
оваа збирка на монети од антиката до средниот век да ја подари на својот град Охрид. Но, 
за жал таа не остана во Охрид. Денес е во Скопје – во банката Société Générale. Комплетната 
збирка се објави во угледната публикација Колекцијата на монети на Охридската банка, 
Скопје 2006.

16 S. Ljubić, op. cit., 189.
17 Ibid, 190.
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од збирката на Народниот музеј во Охрид дојдов до овај заклучок. Имено, 
жупан РИГ како и погрешното читање на „жупан РОПА“ не постои. При-
мерокот кој се посочува со евентуалното негово име „РИГ“ се однесува на 
жупанот ГРОПА.

Враќањето одново на овај проблем е од повеќе причини. Но, на прво 
место е сеќавање на мојот животен сопатник и доаѓање до вистината во 
науката за која тој стоеше безрезервно.

Во XIV век на монетите од владетелите како Урош, Волкашин, Марко, 
на аверсот, исто така, се наоѓа оваа иконографска шема (ав. натпис/рев. Исус 
Христос седи на престол). Вообичаено е да на монетите на Гропа е изведен 
натпис на аверсот, а Исус Христос како стои со евангелие во рацете испред  
супeданeум на реверсот. Примерокот во публикацијата на С. Љубиќ, за која 
предлагам ново читање, веројатно од збирката на Народен музеј во Белград, 
го цитираат повеќе автори, махинално прифаќајќи ја оваа идентификација 
како на пример Мариќ,18 потоа Димитриевиќ19 со напомена дека натписот е 
нечитлив, очигледно поради лошото сребро (сл. 6). Поради истите оштету-
вања видливи во илустрацијата на монетата, посочена кај сите автори, може 
да се заклучи дека станува збор за истиот примерок. Нешто подоцна и В. 
Иванишевиќ ја повторува истата грешка, повикувајќи се на овoј примерок, 
објавен кај посочените автори.20 Треба да се подвлече дека и во историските 
извори не се споменува жупан со име „Риг“. Разбирливо е што во XIX век 
С. Љубиќ, одличен познавач на средновековната нумизматика, немал по-
знавање за комплетни историски извори и помислил дека може да постоел 
и жупан со тоа име, единствено потврдено со таа една единствена монета, 
особено што тој не го регистрирал точно и името на жупанот Гропа.

Дека сум апсолутно во право околу постоење на емисија каде на ре-
версот се појавува и Исус Христос на престол на монетите ковани од Гро-
па, би додала уште еден податок. Имено, во едно популарно издание на 
дневниот лист на белградска Политика, како културен додаток од 22 јуни  
2015 г. „Новац Србије кроз векове“ без име на авторот на текстот, дадена е 

18 Р. Марић, op. cit.,107.
19 С. Димитриевић, Каталог српског средновековног новца, Београд 2001, 338, n. 3.
20 В. Иванишевић, Новчарство средновековне Србије, Београд 2001, 270, н. 22. 1. Т. 

IV. И покрај тоа што го познава мојот труд објавен во Историја во 1971 г. каде зборувам за 
оваа корекција, тој се чини не обрнал внимание на мојата идентификација и експликација. 
Би се очекувало кога се прави овoј вид на студија со сеопфатен материјал за српската 
средновековна нумизматичка продукција и постоењето на веќе собран и обработен фундус 
од повеќе автори, сите монети да бидат проверени со лична експертиза, што авторот 
не го направил, особено кога монетите биле достапни, што може да се заклучи според 
фотографијата; очигледно дека референцата ја презема од Љубиќ, а монетата се наоѓа во 
Народен музеј во Белград.
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илустрација на монета на реверсот на оваа емисија, од потполно ист калап, 
со означување на припадност на „жупан Риг“ (сл. 7). Монетата е одлично 
сочувана без никакви оштетувања, значи станува збор за втор примерок од 
оваа емисија, од истиот калап од ковањето на Гропа, каде јасно може да се 
прочита легендата која погоре веќе ја идентификував. 

Околу датирањето на управата на Охрид од страна на жупанот А. Гропа 
е во повеќе наврати расправано.21 Но во секој случај неговата власт со градот 
се поврзува со 1371, но и потоа. И поради тоа изборот на претставата на 
Христос на престол на реверсот од спомената монета не е необична појава, 
кога се знае дека на повеќе емисии од XIV век кај српските владетели се 
јавува овoј тип на реверсна илустрација (на монетите на Душан, на деспот 
Јован Оливер, на Волкашин, на Никола Алтомановиќ и др. Особено треба 
да се подвлече претставата на реверсите на монетите на крал Марко, како 
современик на охридскиот господар. 

Ако можам да заклучам и покрај тоа што оваа идентификација ја из-
ведов уште многу одамна, кратко без поголема експликација, овај пат ми се 
чинеше дека е потребно уште еднаш да се вратам на овај проблем од сред-
новековната историја. Со поширокиот осврт сметав дека допринесувам во 
разрешувањето на оваа забуна и во име на научната вистина. Идејата потекна 
секако од повеќе причини, но поводот произлезе и од обелоденувањето на 
монетата на РИГ, односна на ГРОПА од страна на многу угледниот дневен 
весник ПОЛИТИКА, којшто со години го читавме во семејството, во нашиот 
дом. Но, секако, сето тоа заедно е поттикнато од почит кон животниот дру-
гар, кон неговата животна преокупација, проучувањето на средновековниот 
Охрид, на кого е посветен овај број на списанието, на чија иницијатива 
заедно со неговите соработници во Истражувачки центар за културно 
наследство при МАНУ, почна MONUMENTA да се печати, посветена на 
културното наследство на нашата земја.

21 В. Битракова Грозданова, Прилог кон Охридската ковница, 204; Eadem, 
Монетоковањето во Лихнид и Охрид, 52. Се смета дека по 1380 година Охрид потпаѓа под 
власт на Карло Топија, Ц. Грозданов, Охридско зидно сликарство XIV века, 52.
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A NOUVEAU SUR LES ÉMISSIONS DE MONNAIES  
D’ANDRIA GROPA  
JOUPAN ANDRIA GROPA OU JOUPAN “RIG”?

Résumé

L’article publiant les deux monnaies rares frappées à l’époque du joupan 
Andria Gropa et gardées au Musée national d’Ohrid a paru en 1971. Deux 
autres monnaies ont apparu plus tard avec le nom d’A. Gropa, dont l’une est 
gardée à la Banque nationale de Macédoine, et l’autre à Ohridska banka – la 
banque française Société générale aujourd’hui, mises au jour en 2001. Tous les 
exemples du joupan connus jusqu’alors portaient sur l’avers une inscription, et 
sur le revers Jésus-Christ qui est debout devant un supedaneum avec l’évangile 
en main. Les deux articles signalaient l’erreur dans une autre émission attribuée 
au joupan RIG (avers inscription / revers Jésus-Christ sur un trône). La première 
mise au jour a été faite par S. Ljubić au 19ème siècle, qui est le premier à lire la 
monnaie mentionnée et suggère qu’elle appartient à ce joupan inconnu dont le 
nom ne figure dans aucune source écrite. Plus tard, les auteurs R. Marić (1958), 
S. Dimitriević (2001), V. Ivanišević (2001) commettent la même erreur, sans 
avoir préalablement vérifié la monnaie de l’autopsie, gardée au Musée national 
de Belgrade. Une autre monnaie se joint à cet exemplaire avec une inscription 
identique, présentée dans l’article illustré du quotidien Politika de Belgrad, 
dodatak 1, 22 juin 2015. Cette monnaie n’est pas abîmée comme l’exemplaire 
du Musée national de Belgrade, ce qui renvoie à la constatation de l’existence 
d’une autre émission frappée par Andria Gropa, avec les légendes suivantes :

La lecture de S. Ljubić: ÏÎ ÌØ ÓØ ÁÀ ÜÎÔ ÀÍà À ÑÈÆ III (По 
милости бога жупан А.Риг)

Lecture corrigée: Ïo mi(los)ti b(og)a /ou(p)an6 À(nd)ri(a) Æ(ropa) 
Concernant la représentation du revers (le Christ sur un trône), on trouve 

des analogies dans les émissions des souverains Dušan, Jovan Oliver, Volkašin, 
Krale Marko.

Plusieurs raisons sont à l’origine de cet article. Cette fois il m’a semblé 
nécessaire de revenir à ce problème de l’histoire culturelle médiévale à l’étude 
de laquelle mon époux Cvetan Grozdanov a consacré toute sa vie. Dans les 
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années 1970 du siècle dernier, j’ai partagé avec lui, mon collègue du Musée 
national d’Ohrid à l’époque, les sources sur Andria Gropa dont le nom était 
inscrit dans les églises médiévales du 14ème siècle. Cet article s’inspire donc 
du souvenir de mon collègue et compagnon, ainsi que de la quête de la vérité 
scientifique qu’il visait inlassablement. 



Fig. 1, 2. Eglise Petit-Saint-Clément
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Les Monnaies du joupan Andria Gropa

Fig. 4. Musée d’Ohrid

Fig. 5. d’après S. Ljubić 1875, Taf. XIV/24 Fig. 6. d’après S. Dimitriević 2001, Vrsta 213

Fig. 7. Politika, 22. 6. 2015



ОПЛАКУВАЊЕ НА ХЕРОЈОТ ВО АНТИЧКАТА, 
ВИЗАНТИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА ПОЕЗИЈА

Aпстракт
Со цел да се утврди генезата на мотивот оплакување на херојот во епската пое-
ма Сердарот од Григор С. Прличев, авторот презема компаративни истражувања, 
барајќи ги корените на мотивот во античката (хомерската) и византиската тра-
диционална епска поезија.
Прецизната споредба открива дека нашиот поет генерално го презел образецот 
на оплакување на Хектор од последното пеење на Илијада, но редица други детали 
покажуваат дека во Сердарот се вградени и елементи од византиската традицио-
нална епска поезија врзана за ликот на Дигенис Акрит.

Клучни зборови: Оплакување на херојот, Илијада, Прличев, Дигенис Акрит, Гилгамеш, 
херојски подвизи, христијански контекст, манифестации на жал

Abstract 
In order to determine the genesis of the motif of bemoaning a hero in the epic poem  
O Armatolos by Grigor S. Prlichev, the author undertakes comparative research seeking the 
roots of the motif in ancient (Homeric) and Byzantine traditional epic poetry.
The precise comparison reveals that our poet generally adopted the form of bemoaning 
of Hector from the last song of the Iliad, but a number of other details show that the  
O Armatolos also incorporates elements of the Byzantine traditional epic poetry related 
to the character of Digenes Akrites.

Key words: Bemoaning of a Hero, Iliad, Prlichev, Digenes Akrites, Gilgamesh, heroic exploits, 
Christian context, manifestations of grief

 

Основната намера на овој труд е да се укаже на генезата на мотивот опла-
кување на херојот во македонската книжевна епска поезија, во случајов 

претставена од нејзиниот најзначаен репрезент – епската поема Арматолос 
(преведувана на македонски под разни наслови (Сердарот, Мартолозот 
итн.) од Григор Прличев. 

Одамна веќе во книжевната критика е посочено дека оваа песна за 
Кузман Капидан на Прличев, земена во целост, претставува обработка на 
еден класичен епски мотив на оплакување на загинатиот херој. Меѓутоа, 
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досега не е направено темелно истражување на делото од овој аспект, иако 
само една прецизна споредбената анализа може да ни открие каков мате-
ријал имал на располагање Григор Прличев при поетското обликување на 
овој мотив и како го искористил. Врз основа на сето тоа буквално влегуваме 
во творечката лабораторија на овој наш поет и добиваме јасна претстава за 
генезата на овој уметнички потфат.

1. Генеза на мотивот оплакување

Коренот на самиот мотив на оплакување нè води кон ритуалот и 
фолклорот.

Мотивот на оплакување на починатиот близок е присутен кај сите на-
роди што е сосема природно, меѓутоа неговата пројава не е секаде на исто 
рамниште. Некаде се јавува рудиментирано, во својата елементарна форма, 
како спонтан израз на жал и душевно страдање, додека на други места се 
развива како издвоен чин во рамките на еден сложен ритуал. Од ритуалната 
подлога израснува фолклорниот облик на оплакување и притоа посебно се 
развива книжевната обработка на оплакување што во овој случај е и предмет 
на интерес.

На широкиот евроазиски простор има примери на книжевни обработки 
на ритуалното оплакување уште од најстариот период. Добро познати се 
примерите на овој мотив во индиските епови; на пример, кога Дашаратха 
го оплакува својот син (Рамајана 2. 70. 6-9) или Валин е оплакуван од не-
говата жена и ќерка (Рамајана 4. 24. 32-9, 40).1 На стариот Блиски Исток се 
издвојува вавилонскиот еп за херојот Гилгамеш, каде што во осмата плоча 
е прикажано неговото оплакување на загинатиот соборец Енкиду. Многу 
книжевни обработки на овој мотив наоѓаме и во библискиот свет (на пример, 
Плачот на Еремија во 136 псалм на Давид)2. 

На просторите на Источниот Медитеран во антиката се издвојува опла-
кувањето на загинатиот Патрокло од страна на Ахил и робинката Брисеида 
(Илијада XVIII 316-342 и XXIII 17-23) и особено на Хектор од страна на 
неговите најблиски во завршното пеење на Илијада (XXIV 719-775).

Се смета дека и оплакувањето на Хектор од страна на неговата жена 
Андромаха (XXII 477-514 и особено XXIV 725-745) претставува книжевна 
обработка на некој постар фолклорен материјал. Меѓутоа, развиена во не-
колку одделни секвенци (тука е и оплакувањето од страна на Хекаба, мајката 

1 M.L.West, Indo-European Poetry and Myth, Oxford 2007, 499.
2 Т.В. Попова, Византийская народная литература. История жанрових форм эпоса 

и романа, Москва 1985, 52.
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на Хектор и од Елена, снаата на Хектор), завршната обработка на мотивот 
добива карактеристика на класичен образец кој директно или индиректно 
ќе биде подражаван од низа подоцнежни автори како во доцнохеленската и 
византиската, така и во западноевропската литература.

Во античката и византиската литература на грчки јазик се јавуваат три 
термина кои го означуваат оплакувањето. Кај Хомер се срeќава терминот 
goos (), додека подоцна на прв план избива threnos () и тој ста-
нува класичен назив на овој жанр низ вековите. Тренос пишуваат античките 
лирски поети (Симонид и Пиндар), како и трагичарите (Ајсхил, Софокле 
и Еврипид), а подоцна како автор се јавува и Теокрит. Негувањето на овој 
книжевен вид има многу примери и во византиската книжевност каде што 
покрај тренос се јавува и нов назив - anakalēma () во кој е содр-
жано значењето на повикување или обраќање до Бога.

Во македонската народна поезија, исто така, откриваме многу приме-
ри на обредно оплакување во кое се содржани типичните обележја на овој 
книжевен вид.3

2. Подлога на споредбената анализа

Врз основа на разновидните пројави на оплакување во епската поезија 
од антиката наваму, може да се извлече еден образец во кој се содржани 
типичните елементи на овој книжевно обработен мотив. 

1. Во оплакувањето земаат учество и мажи, но во развиените ритуални 
облици главниот збор го имаат жените. Едните од нив се блиски сродници 
(најчесто мајка, сопруга, сестра), а другите се професионални жени-тажачки 
или свештени лица. Понекогаш, во оплакувањето имаме и безлични учес-
ници, како што е на пример „народот“, „присутните“ и сл.

2. Чинот на оплакување е често придружен со надворешна манифеста-
ција на жал и очајание: кубење коси, гребење на лице итн.

3. Од содржински аспект се јавуваат две основни теми. Едните при 
оплакувањето говорат за физичката сила и надмоќ во борбата на загина-
тиот херој, а потоа и за неговата слава што е обично случај при машкото 
оплакување. Другите поскоро ја жалат сопствената неизвесна судбина во 
натамошниот живот во кој ќе бидат без заштита на херојот-бранител и во 
овој поглед се истакнуваат женските блиски сродници.

3 О. Микитенко, Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, 
семантика, етнопоетика, Київ 2010.



Витомир Митевски

104
4. На планот на стилот, присутни се типизирани изразни средства: 

реторски прашања, споредби итн.
5. Во однос на идејната определба се издвојуваат две групи на оплаку-

вање. Кај едните доминира идеологијата што ја застапувал и бранел загина-
тиот херој, кај другите пак идеолошката определба едноставно отсуствува.

Преминот кон посебните примери на оплакување во епската поезија 
дава појасна слика и жива артикулација на дадениот образец.

3. Лица

Сосема природно, главна улога во чинот на оплакување имаат 
најблиските луѓе на загинатиот херој. Понекогаш тоа не мора да се сродни-
ци, туку блиски пријатели или другари. Гилгамеш, во осмата плоча од исто-
имениот еп го оплакува својот починат другар Енкиду, а во осумнаесеттото 
пеење на Илијада Ахил го оплакува својот другар Патрокло кој загинал во 
бојот од раката на Хектор. Има случаи кога таткото го оплакува својот син, 
на пример кога Пријам, стариот господар на Троја, во Илијада го оплакува 
својот син Хектор, откако го откупил неговото тело од Ахил. Потоа го има-
ме примерот во византискиот еп за Дигенис (Гротаферата верзијата, седмо 
пеење) кога синот (Дигенис) го оплакува својот починат татко. Во првото 
пеење на Гротаферата верзијата на епот за Дигенис има случај кога браќата 
ја оплакуваат својата сестра за која мислат дека е убиена.

Сепак, најчест е случајот кога херојот го оплакуваат неговите најблис-
ки од женскиот род. Класични примери се кога во дваесет и четвртото пеење 
на Илијада телото на Хектор, поставено на одарот, го оплакуваат по ред: со-
пругата Андромаха, потоа мајката Хекаба и на крајот снаата Елена. Слично е 
ритуалното оплакување што го наоѓаме во Сердарот на Прличев, при што на 
прв план истапува Неда, мајката на загинатиот херој Кузман. Сосема издво-
ено настрана е дадено тивкото тажење на Марија, свршеницата на Кузман.

За одбележување е што жените редовно земаат учество во ритуални-
от чин на оплакување, додека мажите се јавуваат во случаите на спонтано 
оплакување, односно во мигот кога ќе дознаат за смртта на својот близок. 
Секако, во последниов случај, исто така, може да се јават и жени како што е 
оплакувањето на робинката Брисеида кога ќе разбере за смртта на Патрокло, 
нејзиниот заштитник.

Во ритуалното оплакување често се јавуваат професионални тажа-
чи, односно жени-тажачки кои тоа го изведуваат во рамките на обредните 
обичаи. Такви примери има во Илијада, во епот за Дигенис (Гротаферата 
верзијата), па и во Сердарот.
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Во улога на тажачи се јавува и безличната маса на народ кој при-

суствува на ритуалот (во Гротаферата и во Сердарот), а во Одисеја ги има-
ме дури и музите кои тажат по починатиот Ахил (24. 58-60), што е сепак 
исклучок. 

4. Надворешни манифестации

Како прва реакција на веста за смртта на загинатиот херој или увод 
во оплакувањето се јавуваат разни надворешни, невербални манифестации. 

Кога Андромаха ќе здогледа од бедемите како непријателот го тормози 
телото на загинатиот Хектор, таа паѓа во несвест (Илијада 22.466-7); исто 
така и Неда паѓа во бессознание кога пред ритуалното капење на Кузман ќе 
го види сето во рани разголеното телото на својот син (Сердарот 575-6).

Како дел од спонтаното искажување на болка или на почетокот на 
чинот на ритуалното оплакување често се јавува еден вид самоказнување 
или самонагрдување на ожалостените. Некогаш тоа е кубење на косите. Во 
текот на оплакувањето на Енкиду, Гилгамеш си ги кубе косите (осма плоча); 
Ахил постапува исто кога ќе дознае за смртта на својот другар Патрокло 
(Илијада 18.27), иста е првичната реакција, но и подоцна, при ритуалното 
оплакување на Хекаба заради загинатиот син Хектор (Илијада 22. 405-6 и 
Илијада 24. 711); народот корне коси и мажите кубат бради на погребот на 
Дигенис (Гротаферата 8. 214), а во Сердарот, пак, жените од народот кубат 
коси на веста за смртта на Кузман (Сердарот 20), а потоа и неговата свр-
шеница Марија (Сердарот 791).

Друг облик на надворешно изразување на жал и очај преку самона-
грдување е драскање на лицето или градите. Така Ахил (Илијада 18. 27), а 
потоа и робинката Брисеида (Илијада 19.284) си го драскаат лицето заради 
загинатиот Патрокло, а во поемата на Прличев така постапуваат жените од 
народот (Сердарот 19) и Марија (Сердарот 792).

Не е редок и случајот на радикални постапки од жал како што е слу-
чајот кога Ахил во очајание заради Патрокло се спружува во правта (Ил. 18. 
26) или кога Пријам од жал за својот загинат син Хртор се валка во калта 
(Ил. 22. 414)

Кога вујковците на Дигенис ќе помислат дека нивната сестра е убиена, 
тие си истураат земја на глава (Гротаферата 1. 232), а Марија, пак, во осама 
се посипува со пепел (Сердарот 791).

Силната болка заради загинатиот херој се изразува и со кинење на об-
леката од себе како што постапува Гилгамеш (плоча осум) и Дигенис заради 
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смртта на својот татко (Гротаферата 7. 116), додека Андромаха кога ќе дознае 
за смртта на својот сопруг Хектор ги пали неговите алишта (22. 510-512).

5. Теми и мотиви

Кога станува збор за содржинскиот аспект на оплакувањето на заги-
натиот херој, природно очекуваме дека тука главно место треба да има сла-
вењето на неговите дела, успеси и победи во борбите во кои учествувал (res 
gestae). 

Тоа е така, на пример, во епот Гилгамеш (осма плоча) кога истоимениот 
јунак го оплакува својот починат другар Енкиду. Гилгамеш тука зборува за 
неговата победа над чудовиштето Хумбаба, за совладувањето на небесниот 
бик итн. Тоа би го нарекле еден вид машко оплакување во кое нема место 
за лелекање.

Ако се свртиме кон темата оплакување во Илијада, изненадува отсу-
ството на херојската тематика. На пример, кога Ахил го оплакува својот за-
гинат другар Патрокло, наместо да ги слави неговите херојски дела, тој прво 
го изразува своето лично душевно страдање заради загубениот Патрокло, а 
потоа тагува поради изгубената надеж дека со Патрокло ќе се погрижат за 
своето семејство, синот и стариот татко (Илијада 19.315-336). Тука нема ни 
трага од херојскиот однос спрема смртта. Така и Пријам, стариот господар 
на Троја, едноставно жали што неговиот син Хектор не му умрел на раце 
(Илијада 22. 424-8).

Во завршниот дел на Илијада, каде што над телото на загинатиот Хек-
тор, положено на одар, тажат неговата мајка Хекаба, жената Андромаха и 
снаата Елена, наидуваме на типично женско оплакување во кое и не очеку-
ваме многу хероика. Хекаба едноставно жали што Ахил го тормозел Хекто-
ровото тело и што сега млад ко роса лежи умрен (24.748-759). Андромаха ја 
жали својата судбина, а потоа и црната судбина на Астианакс, синот што го 
родила во бракот со Хектор, сега веќе сираче кое ќе страда без заштита на 
својот татко (22. 477-514). Елена го жали својот девер Хектор говорејќи дека 
сега останала без заштита од прекорите што сите ѝ ги упатувале во новиот 
дом (Илијада 24. 762-775).

Очигледно, во овој класичен пример на оплакување на загинатиот хе-
рој нема ни трага од оној херојски тон што инаку доминира насекаде во 
Илијада. 

Во осмото пеење на византискиот еп за Дигенис (Гротаферата верзија-
та), наидуваме на сосема поинаков амбиент. За разлика од завршницата кај 
Хомер која делува лирски до таа мера што ја доживуваме како контрапункт 
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на целиот еп, завршната сцена на оплакување на загинатиот Дигенис не 
отстапува од општиот херојски тон на делото во целина. 

Оставајќи го настрана екскурсот од седмото пеење во кој самиот Ди-
генис на смртната постела ги раскажува сите подвизи на својата жена (Гро-
таферата 7. 66-122), самиот чин на оплакување на починатиот херој тематски 
останува на линијата на хероиката. Тука, во последното, осмо пеење, наро-
дот дојден на погребот ја оплакува ненадејната смрт на Дигенис славејќи 
ги неговите херојски дела:

Вљубеници, пријатели на храброста, ај сега
тажете го најхрабриот благородник Акрита,
жалете го најсилниот, најстрашниот од сите
што секој душман можеше на светот да го сотре,
наградувајќи нè тој нас со траен мир и спокој. (Гротаферата 8. 223-227)
Понатаму, дојдени пред гробот на Дигенис, владетелите од околните 

земји го оплакуваат:
Поглејте кај е положен на храброста ѝ врвот,
поглејте кај е положен тој Дигенис Акрита,
на својте предци венецот, на младите им слава,
поглејте кај е положен тој цвет ромејски красен... (Гротаферата 8. 

249-252)
По неколку стиха следи завршницата:
Зар ако сал се чуеше за Дигенис Акрита,
обземеност од голем страв владееше кај сите. (Гротаферата 8. 

258-259)
Овој мотив се развива во уште неколку следни стихови во кои се слави 

јунаштвото на починатиот Дигенис пројавено во најразлични ситуации, во 
борба со непријателот и во лов на диви ѕверови.

Споредбата со оплакувањето на загинатиот Кузман од страна на него-
вата мајка Неда во поемата Сердарот на Григор Прличев упатува на пого-
лема блискост со оплакувањето на Дигенис одошто на Хектор.

Вистина, во почетните петнаесетина стиха Неда како мајка го жали 
својот син којшто сега лежи на мртовечкиот одар наместо да се готви за зака-
жаната свадбена веселба со неговата свршеница Марија (625-640). Меѓутоа, 
веднаш потоа следи долга низа од скоро педесетина стиха во кои Неда ги 
слави херојските подвизи на својот син. Интересно е што неговите подвизи 
и храброст таа ги доведува во контекст на јунаштвото што го пројавиле 
неговите предци кои сите редум паднале во битка со душманите (641-688). 
Тука е забележлива паралелата со Дигенис не само на широк план, туку и 
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во индикативниот детаљ на потенцирање на славната генеалогија на заги-
натиот херој.

Истакнувањето на херојството на својот син во мигот на големата тага 
на мајката е во извесна мера психолошки тешко одржливо, но треба да се 
има на ум дека Неда е прикажана како вдовица, жена која по загинувањето 
на сопругот сама го одгледала својот син со што постапно ја добила улогата 
на жена со машко срце или вираго. Вираго (virago) или машко женско како 
што ние буквално би ја превеле оваа латинска кованица, не е ретка слика во 
народната поезија воопшто и Прличев овде очигледно го користи тој стар 
образец за да создаде посебна трагика во сцената на оплакување во духот 
на традицијата.

Наспроти ова типично машко, херојско оплакување на загинатиот хе-
рој се наоѓа оплакувањето на Марија, свршеницата на Кузман. Со оглед 
на својот статус на свршеница, таа не се појавува крај телото на Кузман за 
да го тажи јавно, туку сосема настрана, во осама, спонтано се препушта 
на оплакување. Притоа за одбележување се два детали кои постапката на 
Марија ја доведуваат во паралела со она што го кажува и прави Евдокија, 
сопругата на Дигенис.

Прво, при оплакувањето Марија во очај жали што самата не загинала 
во борба наместо Кузман (805-808); тоа одговара на молбата на Евдокија 
до Бога да умре пред да го види својот маж на смртниот одар (7.173-180).

Второ, Евдокија од тага паѓа врз телото на својот сопруг и умира (7. 
184-188), а Марија, пак, станува калуѓерка што означува симболично от-
кажување од овој земен живот.

6. Стил

По своја природа, темата на оплакување остава простор за обработка 
со најразлични стилски изразни средства, од карактеристични извици кои 
се израз на тага и душевна болка до употреба на метафори, споредби, анти-
теза, реторски прашања и др. Од сите нив, посебно е значајна употребата 
на антитеза и реторски прашања. 

Веќе беше укажано на антитезата присутна во имагинарното обраќање 
на Неда до својот мртов син, говорејќи му дека се надевала свадба да му 
прави, а не погребна песна да слуша. Во византискиот еп, присутните сведо-
чат за храброста на Дигенис во борбата наспроти сегашната негова немоќ, 
беспомошен, неподвижен и заробен во гробница мала (8. 260-265).



ОПЛАКУВАЊЕ НА ХЕРОЈОТ ВО АНТИЧКАТА, ВИЗАНТИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА ПОЕЗИЈА

109
Во Гилгамеш (осма плоча) ги читаме очајничките прашања без одго-

вор на истоимениот јунак упатени до починатиот другар, соборец: Енкиду, 
пријателе, кај ти е сега силата, каде е твојот глас?

Таков тип на реторски прашања при кои оној што прашува знае дека 
нема да добие одговор наоѓаме и во епот за Дигенис кога херојот, сведнат 
над телото на починатиот татко се прашува со зборовите:

Кај светлоста на очите е, снагата му стројна?
Та кој му раце заврза, кој сила му одзеде?
Та кој му сплетка нозете што брзи беа толку? (Гротаферата 7. 

128-130)
Во Сердарот, пак, Неда му нарачува на својот мртов син да раскаже 

за своите јуначки дела на починатиот си татко кога ќе стаса во светот на 
умрените без да чека одговор (697-700).

Во овој контекст, внимание заслужува обраќањето до сонцето од стра-
на на присутните што го оплакуваат херојот. Во епот за Дигенис, при та-
жењето на јунакот, присутните вака се обраќаат до сонцето:

(...) Земјо, стреси се и ти вселено жали
а ти сонце помрачи се и скриј ги твојте зраци (...)
зар ѕвездата најблескава што светеше на светот,
Дигенис тој Василиј наш, сред младите ни украс (...)
ненадејно замина од светот... (Гротаферата 8.215-222)
Вакво обраќање до сонцето наоѓаме и во Сердарот при што
свршеницата на Кузман вели:
Ох, сонце! Како денес ти испушти светлост сјајна
а јунакот не го честиш!
Во океанот изгасни, не угревај ти повтур
...штом Кузман мој ми загинал. (837-840)

7. Идеологија

Има уште еден вид на реторски прашања кои всушност упатуваат во 
една друга насока. Наоѓајќи се пред беспомошното тело на мртвиот херој, 
неговите блиски си го поставуваат неизбежното прашањето зошто тоа мо-
раше да се случи.

Така Гилгамеш, исправен пред својот починат другар Енкиду се пра-
шува и преиспитува за причината на неговата смрт: дали можеби е тоа казна 
што го убија небесниот бик? Се разбира, ова е реторско прашање кое оста-
нува без одговор, а во него нема ни трага од некаква идеологија.
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Кај Хомер такво прашање во контекстот на оплакувањето не се ни по-

ставува, но одговорот се подразбира иако е премолчен: секој мора да умре 
според судбинската определба. На судбината (moira) мора да ѝ се покоруваат 
не само луѓето и хероите туку и боговите, па и врховниот бог Зевс. Со овој 
став веќе навлегуваме во областа на еден вид идеологија односно претстава 
за светот и човекот во него.

Во византискиот еп за Дигенис веќе сосема јасно излегува на површи-
на христијанскиот светоглед. Иако при погребот и оплакувањето на херојот 
нема христијански ритуал ниту присуство на свештеници, христијанската 
идеологија е сеприсутна.4 Тоа најубаво се гледа кога присутните се обиду-
ваат да најдат одговор на прашањето зошто таков знаменит херој мораше 
да умре:

На Адам тоа гревот е и волјата на Бога. (Гротаферата 8. 282)
Во духот на христијанската традиција, причината за сите наши стра-

дања во животот и смртта е првичниот грев за што мора да отплаќа секое 
живо човечко суштество. Дури и хероите како Дигенис.

Мотивот на оплакување на Кузман во Сердарот е исто така предаден 
во христијански контекст и тоа како на формален така и на спонтан план. 
Прво, самиот чин на тажење го започнува калуѓерката Фотина која тоа го 
прави професионално, пеејќи ги ритуално маките на Јов според Библијата 
(591). На крајот, замонашувањето на Марија, свршеницата на Кузман, е веќе 
сосема во духот на христијанската традиција низ вековите. 

8. Прличев и византискиот образец на оплакување

Враќајќи се сега на првично назначената намера – да се определи одно-
сот на поетската обработка на мотивот оплакување во епската поема Серда-
рот на Григор Прличев спрема обработките на истиот мотив во класичните 
епски дела во антиката и Византија – на прв поглед се добива впечаток дека 
нашиот поет го запазува античкиот образец кој најдобро е дефиниран во 
последното пеење на Илијада при описот на оплакувањето на Хектор.

Но, ако паралелата ја проследиме точка по точка на сите рамништа 
и тоа во однос на трите издвоени репрезентативни епски дела (Гилгамеш, 
Илијада и епот за Дигенис), откриваме дека односот на Прличев не е ниту 
едноставен, ниту еднонасочен.

Во однос на лицата кои го оплакуваат загинатиот херој, Прличев е 
најблизу до Хомер. Главна улога во оплакувањето на Хектор има Хекаба, 

4 Л.А. Фрейберг – Т. В. Попова, Византийская литература эпохи расцвета IX‒XV 
вв, Москва 1978, 103.
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неговата мајка и неговата сопруга Андромаха. Во Сердарот, исто така, се 
издвојува Неда, мајката на Кузман и Марија, неговата свршеница. 

Добар дел од надворешната манифестација на жалта (кубење коса, 
нагрдување итн.) е присутен во сите случаи кои се земени предвид во ис-
тражувањево. Но, има едно нешто што се јавува само кај Хомер и кај Пр-
личев. Здогледувајќи го својот мртов сопруг, Андромаха се онесвестува, а 
истото се случува и со Неда кога го оплакува својот син. Дотука гледаме 
блискост која наведува на помисла дека Прличев е под влијание на Хомер 
што за добрите познавачи на темата и не е изненадувачко.

Меѓутоа, кога преминуваме кон содржинскиот аспект на оплакување-
то, кај Прличев се забележува оддалечување од античкиот образец и при-
ближување кон византискиот еп. За разлика од Хомер каде што и мажите 
(Пријам, Ахил) и жените (Андромаха, Елена) повеќе ја оплакуваат својата 
судбина, во византискиот еп народот го слави херојското дело на Дигенис. 
Тука паѓа в очи паралелата со Неда која го жали народот кој останал без 
заштита, а го слави јунаштвото на својот син. Индикативен е еден детаљ 
каде што Неда говори за славната генеалогија на Кузман чиј татко и дедо, 
исто така, биле храбри бранители на народот и тоа на сличен начин како 
што народот го велича Дигенис и неговите славни предци.

На идеен план, кај Прличев забележуваме потполн премин кон 
христијанската идеологија, што е во спротивност со безидејниот контекст 
во Гилгамеш или во Илијада.

Паралелата меѓу византискиот еп и Сердарот е забележлива и во об-
ласта на стилот и тоа не само при употребата на слични изразни средства 
(антитеза, реторски прашања и сл.), туку и при искористувањето на истовет-
на слика каде што народот, односно Неда на истоветен начин се обраќаат до 
сонцето чија светлина губи значење кога херојот веќе го нема. 
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MOURNING OF THE HERO IN ANCIENT,  
BYZANTINE AND MACEDONIAN EPIC POETRY

Summary

The aim of this paper is to discuss the genesis of the motif of mourning 
of the hero in Macedonian literary epic illustrated through the example of  
O Armatolos by Grigor S. Prlichev.

The motif of mourning of the killed hero has been widespread in the folklore 
of many peoples from ancient times onwards, but based on its literary elaboration 
in the Babylonian epic of Gilgamesh, the Iliad by Homer, and the Byzantine 
epic of Digenis, we can distinguish some typical traits which point to a thematic 
pattern.

Firstly, there are characters who assume the leading role in the act of 
mourning, and apart from the undefined mob, i.e. the people, the usual participants 
are his closest relatives: son, father, mother or wife. Men dominate the spontaneous 
mourning, while women dominate the organised act of ritual mourning. Apart 
from them, there is a frequent occurrence of female professional mourners.

As external expression of grief, in all presented representative works the 
same manifestations occur: tearing out hair, pouring soil or ashes on the head, 
scratching the face and similar patterns of self-inflicted wounds.

As regards to the content, there is a difference between the - symbolically 
speaking - “male” and “female” mourning. “Male” mourning speaks about 
heroic deeds of the killed hero (that is how Gilgamesh mourns Enkidu) while 
the prevalent theme in “female” mourning is the subjective relationship and the 
closest relatives of the hero mourning their unlucky future without protection 
rather than the faith of the prematurely departed hero (that is how Andromache 
mourns Hector). The interesting thing is that the principal difference is not strict 
because sometimes men can mourn in a “female way” and women can mourn 
in a “male way”. For example, Achilles mourns his departed friend Patroclus 
because he was left alone, while Neda in O Armatolos mourns the death of her 
son Kuzman predominately by pointing out his main heroic deed and the heroic 
deeds of his ancestors.

Stylistically, the use of antithesis can be distinguished by contrasting the 
former omnipotence of the living hero with his powerlessness now that he is 
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dead. Sometimes it also occurs as rhetorical questions when the aggrieved seek 
an answer from an impersonal power or from God although they are aware that 
they will not receive an answer.

The analysis of all these elements which are particularly present in  
O Armatolos, in comparison with the same elements present in representative 
renowned epic works, shows that Prlichev, on a formal level, is closest to Homer, 
but content-wise is much closer to the Byzantine epic tradition.



РАКОПИСИТЕ НА ПОЛОШКИОТ МАНАСТИР „СВ. ЃОРГИ“

Aпстракт
Полошкиот манастир е основан во триесеттите години на XIV век од 
деспотицата Марина – Марија како храм – мавзолеј за нејзиниот рано починат 
син Јован Драгушин. Со тек на времето во манастирот била формирана богата 
збирка со ракописни и старопечатени црковни книги. Повеќето од овие книги 
подоцна се однесени во белградската народна билиотека, каде што изгореле во 
1941 г. Зачувани се само два ракописа: еден минеј од XV век – сега во бугарската 
национална библиотека во Софија, и едно византиско четвороевангелие од XII век – 
сега во Универзитетската билбиотека во Чикаго.

Клучни зборови: Полошки манастир, словенски ракописи, византиско четворо- 
евангелие

Abstract 
The Polog Monastery was founded in the thirties of the 14th century by the monarch Marina-
Maria as a temple – a mausoleum for her prematurely deceased son Jovan Dragushin. Over 
time, a rich collection of manuscripts and old printed church books was formed in the 
monastery. Most of these books were later taken to the Belgrade Public Library, where they 
were destroyed in a fire in 1941. Only two manuscripts have been preserved: a menology 
from the 15th century now in the Bulgarian National Library in Sofia, and a 12th century 
Byzantine Gospel now in the University Library in Chicago.

Key words: Polog Monastery, Slavic manuscripts, Byzantine Gospel

Полошкиот манастир „Св. Ѓорги“ е основан во триесеттите години на 
XIV век (пред 1340 г.) од деспотицата Марина (во монаштво Марија), 

како храм-мавзолеј за нејзиниот рано починат син Јован Драгушин.1 Во поче-
токот на XVII век кон првобитниот храм е доѕидана припрата, којашто е зо-
графисана во 1609 г., во времето на игуменот Сава и јеромонахот Петроние.2 

Веднаш по неговата изградба, на молба од деспотицата Марина-Ма-
рија,3 со специјална грамота на Стефан Душан од 1340 г. манастирот е да-
руван за метох на Хилендар, а во 1378 г. со грамота на браќата, Јован и 

1 Ц. Грозданов, Живописот на Охридската архиепископија. Студии, Скопје 2007, 142.
2 В. Поповска-Коробар, Полошки манастир Св. Ѓорги, Скопје 1998, 12.
3 Ц. Грозданов, Д. Ќорнаков, Историјски портрети у Полошком (I), Зограф 14 (1983), 
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Константин Драгаши е даден за метох на светогорскиот руски манастир 
„Св. Пантелејмон“.4

Набрзо по неговото основање, во манастирот се формира и монашко 
братство, коешто континуирано ќе води грижа за светата обител: за црков-
ниот храм и манастирските згради, монашкиот живот, црковното богослу-
жение, манастирската библиотека и сл. 

Познато е, на пример, дека во последните децении на XIV в. тука 
престојувал хилендарскиот монах Козма кој, заедно со зографот Михаил, 
ги обновиле некои од манастирските книги, коишто биле оштетени; а тоа 
значи дека во претходните децении во манастирот постоел активен монашки 
живот и црковно богослужение.

Активниот монашки живот во Полошкиот манастир продолжил и во 
текот на османското владеење, за што постојат повеќе сведоштва. Така, во 
натпис врз иконостасен крст од 1584 год. се вели дека во тоа време игумен на 
манастирот бил јеромонахот Паисиј и, притоа, се спомнуваат уште неколку 
припадници на монашкото братство – јеромонасите Стефан и Кирил, Теофан 
магер и монах Леонтиј.5 Во натпис од 1609 год., по повод новоизградената 
храмова припрата, се спомнуваат имињата на игуменот Сава и јеромонахот 
Петроние,6 додека во запис врз иконостасна икона од 1649 год. се спомнува 
името на нејзиниот дарител игуменот јеромонах Захарие.7 

Се разбира, има и временски периоди кога манастирот, поради една 
или друга причина, останувал без монашко богатство. За еден таков случај 
соопштува во свој запис од 1716 год. Исаија Полошки. Во него тој пишува 
дека една црковна книга (минеј за јуни) е донесена од Полошкиот мана-
стир во манастирот Моклишта, бидејќи било „p8stw Ïolo[ko“ и, притоа, 
нагласува дека „koga êe dwi nekwi kal8êer6 na Ïolo[ko, da si go 8zme 
8 Ïolo[ko“.8

Најверојатно, поради иста причина се пренесени и три полошки минеи 
во Бошавскиот манастир во 1740 год.9

Во контекст на овие размислувања неопходно е да нагласиме дека уште 
во XIV в. во Полошко постоела збирка од ракописни богослужбени книги. 
Тоа недвосмислено се потврдува во запис на спомнатиот погоре јеромонах 

4 Д. Ќорнаков, Полошки манастир Свети Ѓорѓи, Скопје 2006, 13.
5 Иерод. Иосифъ, Археологически излѣтъ изъ Тиквешко. – Минало, V – VI, София 

1911, 51. 
6 В. Поповска-Коробар, op. cit., 12.
7 Иерод. Иосифъ, op. cit., 51.
8 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига II, Београд 1903,  

40 / No 2302.
9 Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке у Београду. ІV. Рукописи и старе 

штампане књиге, у Београду, 1903, 52 / No 164 (307).
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Козма, во којшто се вели дека тој и зографот Михаил обновиле неколку 
оштетени црковни книги од манастирската библиотека: четвороевангелие, 
апостол, триод и псалтир. Збогатувањето на библиотечниот фонд на мана-
стирот, секако, продолжил и во наредните векови, при што не е исклучено 
некои од овие црковни книги да се пишувани и во самиот манастир. Во 
втората половина на XIX и почетокот на XX век во Полошкиот манастир сè 
уште имало ракописни црковни книги, но повеќето од нив се однесени во 
белградската Народна библиотека, каде што изгореле во пожарот од 6 ап-
рил 1941 г. Познато е, на пример, дека три полошки ракописи (два минеја и 
еден дамаскин) се наоѓале во збирката на Џинот и кон крајот на 1879 год. се 
донесени во белградската Народна библиотека, заедно со останатиот дел од 
неговата збирка, додека други три полошки ракописи (две четвороевангелија 
и еден фрагмент од минеј за февруари) белградската библиотека купила во 
почетокот на XX век (околу 1907 год.) од јероѓаконот Јосиф.10 Ова индирект-
но се потврдува и од тоа што јероѓаконот Јосиф во своја статија нагласува 
дека за време на својата посета на Полошко, тука нашол „двѣ-три черковни 
рѫкописни книги“.11

Покрај овие шест ракописи, коишто се наоѓале во Старата збирка на 
белградската Народна библиотека, има уште два ракописа по потекло од 
Полошкиот манастир коишто, за среќа, се зачувани: едниот од нив (минеј 
за април) е словенски и денес се чува во Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методиј“ во Софија, додека другиот (четвороевангелие) е визан-
тиски и се наоѓа во Универзитетската библиотека во Чикаго.

Во продолжение ќе дадеме краток археографски преглед на овие осум 
ракописи од ракописната збирка на Полошкиот манастир „Св. Ѓорги“, со на-
деж дека идните истражувања ќе ги збогатат нашите сознанија за црковното 
книжевно наследство на овој македонски манастир. 

* * *

1. Минеј за март

XVI в., хар. 195 л., правопис – безјусов. Врз листот по првата корица 
има запис од 1740 г. објавен првин од Русинот Јастребов,12 а потоа и од Љуб. 
Стојановиќ во Каталогот на ракописите во белградската Народна библио-

10 С. Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, 9–10, 40.
11 Иерод. Иосифъ, op. cit., 52.
12 Јастребов, Додатак мојим белешкама из старе Србије, Гласник Српског ученог 

друштва, књига LI, Београд, 1882, 63. 
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тека13 и во вториот том од неговите „Стари српски записи и натписи“.14 Во 
овие три изданија, притоа, постојат правописни разлики во предавањето на 
записот што, најверојатно, се должи на различно читање на текстот или на 
промени при печатењето на истиот. Овде ќе го наведеме текстот на записот 
според изданието во „Стари српски записи и натписи“ којшто по сè изгледа, 
е најблизок до оригиналот:

Òi% kniga ú manast_Ri Ïolo[ko svetom8 Æeorgijo, Š~gŠ minei 
fervari%, marqi%, aprili%, ouze i igoumen6 Êalinik6, ier!monah, ú 
manastir6 Áo[ava; sYe pisanYe Çristovo di%k7 v7 l5t(o) #Š~zŠ~sŠ~mŠ~i;

Ракописот е земен од Полошко или од Бошавскиот манастир „Св. Ар-
хангел Михаил“ од Јордан Хаџи Константинов-Џинот. Кон крајот на 1879 
г. преку рускиот дипломат Јастребов, заедно со други ракописи од неговата 
збирка, е донесен во Народната библиотека во Белград,15 каде што е заведен 
под инвентарен број 307. Изгорел во пожарот од 6 април 1941 г.

2. Минеј за јуни

XVI ‒ XVII в., хар. 175 л. Правопис – јусов (првите 56 л.) и безјусов 
(останатиот дел од ракописот). Според Љуб. Стојановиќ и двата дела на 
ракописот (јусовиот и нејусовиот) се пишувани од ист книжевник.16 Во ју-
совиот дел од ракописот има мешање на носовките, замена 4 > 7, употреба 
на малиот јус на местото на % и 5 и негова замена со е.17 П. А. Лавров, кој 
се осврнува врз палеографските особености на минејот, нагласува дека и 
во двата негови дела употребата на еровите е регулирана на ист начин – 7 
се употребува во предлози и во коренот на зборовите, а 6 – на крајот од 
зборовите.18 

Содржината е традиционална – црковни служби за деновите од месец 
јуни. Меѓу нив се наоѓаат и службите на преп. Петар Атонски (л. 56а – 62а) 
и преп. Давид Солунски (л. 140б – 145а).

Врз последниот лист од минејот има запис од 1716 г.:

13 Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке у Београду. ІV, Рукописи и старе 
штампане књиге, 52.

14 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига II, Београд 1903, 128, 
No 2807.

15 В. Макушевъ, О нѣкоторыхъ рукописяхъ Народной библіотеки въ Бѣлградѣ.  
– Русскїй филологическій вѣстникъ, томъ VI (1881), 303.

16 Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке, 55.
17 В. Макушевъ, op. cit., 325.
18 П.А. Лавровъ, Палеографическое обозрѣніе кирилловскаго письма, Петроградъ 

1914, 309.
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Ò7i bo/stvani minei ú manastir7 Ïolo[ko, dwnesl7 go Àrseni% 

8 monastir7 Ìwkli]a, be[e p8stw Ïolo[ko v6 leto #Š~zŠ~sŠ~kŠ~dŠ, a 
pwd6pisah go az7 gre[ni Èsai% Ïolo[ki; Êoi êe zapre ta% kniga ú 
Ïolw[ka cr6kva, da e proklet7 i anatema, koga êe doi nekwi kal8ìer7 
na Ïolo[ko da si gw 8zme 8 Ïolo[ko, a ú ro/dastvw Çristovw 
#Š~aŠ~1Š~YŠ~xŠ m5seca ijoni%19;

Во белградската Народна библиотека ракописот е донесен со другите 
ракописи од збирката на Џинот во 1879 г. Во инвентарната книга на библи-
отеката го носел бројот 319. Изгорел во пожарот од 6 април 1941 г. 

3. Дамаскин

XVI в., хар. 516 л. Правопис – безјусов со повремена употреба на јусо-
ви. Недостигаат првите 7 листови и крајниот дел од ракописот. Содржината 
скоро целосно зачувана – недостасуваат само почетокот на првото и крајот 
на 36-то Дамаскиново слово.

П. Лавров, кој прв ја истакнува важноста на македонскиот превод на 
дамаскинот20 и на кој, кон крајот на XIX в., му биле познати 30 негови пре-
писи, истакнува дека Полошкиот дамаскин се вбројувал меѓу најважни-
те дамаскини, како поради својата содржинска целовитост, така и поради 
своите јазични особености. Лавров бил на мислење дека со систематското 
проучување на Полошкиот дамаскин „ќе се разрешат повеќе прашања во 
врска со првите преводи на Дамаскинот и на јазикот на кој се преведувани 
тие“21, при што предлагал да се подготви целосно издание на овој важен 
македонски ракопис.

Во дамаскинот имало два записа – едниот од познатиот ваташки печа-
тар даскал Камче, а другиот од анонимен посетител на манастирот:

ÒY3 s~ta3 kniga zovoma3 damaskin est7 monastirska polo[ka 
hram7 s~tago velikomou=enika ÆewrgY3 a]e kto ouder/it7 e3 za sebe 
da boudet7 emou sopernik s~tYi ÆewrgYe na stra[noe i vtoroe Çristovo 
pri[estvYe; Êam=e daskal (л. 14а)22.

ÒYa kniga, glagolema Ãamaskin7, monastira Ïolo[ko, hrama 
svetago i velikom8=enika ÆewrgYa; Ïridoh i az6 pod7 negovi seni 

19 Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке у Београду, 55–56.
20 П.А. Лавров, Дамаскин Студит и сборники его имени „дамаскины“ в югославянской 

письменности, Одесса 1899, 17.
21 П.Хр. Илиевски, Крнински дамаскин, Скопје 1972, 48. 
22 П.Хр. Илиевски, Григориј Пелагониски како преводач од грчки, ГЗФФ 23 (1971), 

449.
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i wb]ih se v7 leto ú v7pl7]enYe gospoda na[ego ¸sousa Çrista 
#Š~aŠ~1Š~mŠ~xŠm5seca aUg8sta Šz¬yŠ d6n6, amin7;23

Ракописот од Полошкиот манастир го зел Јордан Хаџи Константи-
нов-Џинот и подоцна (1879 г.), заедно со други ракописи од неговата збирка, 
е донесен во белградската Народна библиотека, каде што изгорел во пожарот 
од 6 април 1941 г.

4. Четвороевангелие

XVI в., хар. 88 л., 300 х 205 мм. Правопис – јусов. Без повез.
Светозар Матиќ во својот Опис наведува: „Купљено од јерођакона 

Јосифа. Рукопис је дошао из ман. св. Ђорђа у Тиквешу (1907)“.24

Во белградската Народна библиотека евангелието било заведено под 
инв. број 1098. Изгорело во пожарот од 6 април 1941 г. 

5. Четвороевангелие

XVI в., хар. 154 л., 320 х 210 мм. Правопис – јусов. Ракописот бил 
оштетен, особено во неговиот краен дел.

И ова евангелие белградската библиотека го купила од јероѓаконот 
Јосиф што е засведочено во Описот на Св. Матиќ: „Купљено од јерођакона 
Јосифа. Рукопис је пре тога био у ман. св. Ђорђа у Тиквешу. (заведено после 
1907 г.)“25.

Во инвентарната книга на библиотеката ракописот бил заведен под бр. 
1099. Изгорел во пожарот од 6 април 1941.

6. Фрагмент од минеј за февруари

XV в., хар. 19 л., 285 х 220 мм. Правопис – безјусов. Фрагментот за-
фаќал текст помеѓу 13-от и 16-от кватернион на минејот и содржел скратена 
варијанта од службата на св. Симеон Српски од Теодосиј Хилендарец.

Со оглед на тоа што Св. Матиќ во својот Опис вели дека ракописот 
е донесен „из Полошког манастира 1907 – 9 г.“,26 не е тешко да се заклучи 
дека фрагментот во белградската библиотека е донесен, како и претходните 
два ракописа, од јероѓаконот Јосиф. Не е јасно, меѓутоа, зошто е земен само 

23 Љуб. Стојановић, Каталог Народне библиотеке, 132–133.
24 С. Матиќ, Опис рукописа Народне библиотеке, 10. 
25 Ibid, 9.
26 Ibid, 40.
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делот што ја содржи службата на св. Симеон и дали е зачуван останатиот 
(основен) дел од кодексот.27

Во белградската Народна библиотека фрагментот е заведен под бр. 
1138. Изгорел во пожарот од 6 април 1941 г. 

7. Минеј за април

XV в., хар. 144 л., 290 х 210 мм. Писмо – полууставно, правопис – 
безјусов, едноеров (ь). Недостигаат листови од средниот и од крајниот дел 
на ракописот.

Содржи црковни служби за деновите од месец април. Текстот од л. 100 
до л. 113 (служба, житие и чуда на св. Ѓорги) е од друг ракопис, пишуван од 
друг книжевник. Писмото е полууставно, но поситно, додека во правописот 
има траги од ресавска ортографија. Не е исклучено овој дел од минејот да 
потекнува од ракописна книга пишувана специјално за Полошкиот мана-
стир, чијшто храм е посветен на овој христијански светец.

Во вториот том од Описот на ракописите во софиската Народна биб-
лиотека се вели дека минејот е „изпратен от Кафадарци“28 што сосем не 
значи дека ракописот е најден во самиот град, туку во Кавадаречкиот крај 
(вклучувајќи го тука, се разбира, и градот Кавадарци)“.

Минејот се чува во националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
диј“ во Софија под сигнатура 528 (324).

8. Четвороевангелие (византиско)

XІI в., перг. 400 л., 200 х 140 мм. Се претпоставува дека е пишувано 
во Константинопол или во Трапезунт. Недостигаат повеќе листови, додека 
неколку (хартиени) се додадени при повторното подврзување на ракописот. 
Богато илуминиран со минијатури, заставици и друга декоративна орна-
ментика. Повезот е обновен од јеромонах Хрисант во 1700 г. – стари дрвени 
штици во нов црвен сомот.

Ракописот има необична миграциска (патувачка) судбина: во XIV в. 
се наоѓал во Полошкиот манастир каде што, по сè изгледа, е донесен од 
Света Гора, потоа бил во српскиот град Ковин, па во Грузија, од каде што 
го зел јеромонахот Хрисант и на крајот се нашол во колекцијата на Rudolf 

27 Најверојатно, станува збор за минејот за февруари што игуменот Калиник, со уште 
два минеја (за март и април), ги пренел во 1740 г. од Полошко во Бошавскиот манастир.

28 Б. Цонев, Опис на славянските ръкописи в софийската Народна библиотека, том 
ІІ, София 1923, 56. 
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M. Riefstahl во Њујорк, од кого е откупен за библиотеката на Универзитетот 
во Чикаго во 1929 г.

Во ракописот има повеќе византиски и словенски записи: на јеромона-
хот Хрисант од 1700 г. (л. 2б), јеромонах Козма Хилендарец (л. 10а), анонимен 
запис од февруари 1700 г. (л. 123б), запис на протопоп Чехра од Ковин (л. 
400б) и др. Некои од овие записи се тешко читливи, особено пократките на 
словенски јазик.

Судејќи според палеографските особености на писмото, записот на 
jеромонах Козма е од последната четвртина на XІV вeк29, пишуван е во По-
лошкиот манастир и ја има следнава содржина: 

† Àz6 er6mon_Ha i d~hovn6yk6 Êosma Š priid_Ho v6 Ïolo[ko v6 hram6 
st¬go Æe_RwgYa ú Ò~tie gori Çilandara i zastah6 kni/ie Š harvalo30 i 
pot!]ah! se s6 ousr6dYem6 i s6 troudom6 mo_Mi napravHi tetre_GUl6 i praFa 
a~pl6 i triDw6 i 1_Sltr6; Ìihail6 zougrafa pisa b~6 da prosti Êozmou;

Врз основа на овој запис Х. Р. Вилоби погрешно го поврзува топонимот 
Полошко со името на градот Полоцк во Белорусија,31 но тоа е коригирано 
подоцна од С. Радојчиќ и Г. Бошковиќ.32

Евангелието се чува во библиотеката на Универзитетот во Чикаго под 
сигнатура No131. (Greg.-Dob. 2394).

Освен ракописни, во библиотеката на Полошкиот манастир имало и 
старопечатени црковни книги. Две такви книги се чувале во Старата збирка 
на белградската Народна библиотека – еден Божидаров молитвеник и еден 
октоих-петогласник.

Во Божидаровиот молитвеник имало три записи – од 1607, 1631 и 1662 
г., додека во октоихот-петогласник постоел запис дека книгата е приложена 
во Полошкиот манастир од проигуменот јеромонах Никодим:

ÒYa kniga, glagolemi molit6vnik, k8pi pop Òimwn za Š~³Šgro[evi 
leto # Š~zŠi Šr~eyŠ33;

Õedwmo da est6 kogda padna pepel6 ú nebesa na zemli po v6sei 
zemli meseca dekev6rYa Š~zŠ ou sred8 v7 l5to # Š~zŠ~rŠ~mŠ;34

29 Г. Бабић, Српски записи у грчком четворојеванђељу бр. 131 из Чикага (САД), 
ЗЛУМС 8, Нови Сад 1972, 368.

30 Од гр. τὸ χάρβαλον – рушевина, нешто што се распаѓа.
31 H.R. Wiloughly, Greek rebilding colophons in Chicago manuscripts, Annales de l’Institut 

Kondakov, XI, Beograd 1940, 26.  
32 Г. Бабић, op. cit., 368.
33 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига шеста, Ср. Карловци 

1926, 106, No 10099.
34 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига четврта, Ср. Карловци 

1923, 134, No 6722.
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õapisa Õaram735 va leto #ŠzŠrŠ~oŠ36;
Òi% kniga, glagolemi Š~aŠ glasnik7, prilo/i % er7monah7 

proig8men7 Íikodim7 za negova d8[a svetom8 ëwrêijo 8 mwnastir7 
Ïolo[ko; koY êe go poimet7 da ne m8 e prosto ni wvde ni pred Áoga;37 

35 Õarlam7 (?).
36 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига шеста, 106, No 10100.
37 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига II, 442, No 4420.
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MANUSCRIPTS OF THE POLOG MONASTERY  
OF “ST. GEORGE”

Summary

The Polog Monastery was founded in the 14th century by the monarch 
Marina-Maria. Immediately after the construction of the monastery church, at the 
request of the monarch-donor, the monastery was donated as metochion to the 
Hilandar Monastery by special decree of King Stefan Dusan, whereas later, by 
the monarch brothers Jovan Dragash and Konstantin Dejanovic  has been given 
as metochion to the Mount Athos Russian monastery of “St. Panteleimon”.

Over time, a rich collection of manuscripts and old printed church books 
was formed in the monastery. Most of these books were later taken to the Belgrade 
Public Library, where they were destroyed by fire in 1941. They consisted of six 
manuscripts (three menologies, two Gospels and one Damascus) and two old 
prints (octoechos and prayer books – Venetian editions from the 16th century).

Only two manuscripts from the manuscript collection of this monastery of 
ours have been preserved – a menology which is now in the Bulgarian National 
Library in Sofia and one Byzantine Gospel, now in the University Library in 
Chicago.



Сл. 1. 2. Минеј за јуни XVI–XVII век
Fig. 1. 2. Menaion for June XVI-XVII century

Сл. 2. 2. Минеј за јуни XVI–XVII век
Fig. 2. 2. Menaion for June XVI-XVII century 



Сл. 3. 7. Минеј за април XV век, л. 1а

Fig. 3. 7. Menaion for April XV century, s. 1a



Сл. 4. 7. Минеј за април XV век, л. 101а

Fig. 4. 7. Menaion for April XV century, s. 101a



Сл. 5. 8. Четвороевангелие (византиско), XII век, л. 3а

Fig. 5. 8. Four Gospels (byzantine), XII century, s. 3a



Сл. 6. 8. Четвороевангелие (византиско), XII век, л. 10а запис на еромонах Козма Хилендарец
Fig. 6. 8. Four Gospels (byzantine), XII century, s. 10a record of the hieromonach Cosmas from Hilandar



Сл. 7. 8. Четвороевангелие (византиско), XII век, л. 26б

Fig. 7. 8. Four Gospels (byzantine), XII century, s. 26b



THE ART OF CROATIAN SPACE

Aпстракт
По истражувањето на лингвистите и антрополозите, овој напис се обидува да 
ја разјасни состојбата на уметноста на хрватскиот простор, поточно, уште од 
имиграцијата на Хрватите. Конкретно, се разгледува феноменот на религиозната 
двојност, како што е предложено од големиот ранословенски лингвист, Радослав 
Катичиќ, за да се објасни повеќекратната природа на хрватската уметност. 
Уметноста на хрватскиот простор е формирана во периодот пред романиката, 
помеѓу 600-тата и 1100 година, и продолжува како постојана одлика на хрватскиот 
културен простор, сè до денес. Помеѓу селото и градот, Истокот и Западот, 
Словените и Рим, домашната и странската традиција, утврдени со пејзаж 
од мали, слабо меѓусебно поврзани единици, на хрватскиот културен простор 
творците формираа уметнички идиом кој, во најдобар случај, прекрасно се балан-
сира меѓу два клучни спротивставени столбови на човековото постоење – градот 
и селото. Брилијантни примери за вакви преписки на хрватскиот простор се: 
хрватската предроманика, уметноста и културата на Република Дубровник во 
15 и 16 век, за регионот на Загорје од 17 и 18 век и на Загреб во 19 и 20 век. Идеалите 
на Ебенезер Хауард од почетокот на 20 век, во врска со „повеќегодишната брачна 
врска на градот и селото“, постојат како клучна карактеристика на хрватскиот 
културен простор, од миграциите до денес.

Клучни зборови: Хрватска, хрватска уметност, рани Словени, теорија на умет-
носта, културен пејзаж, креативност

Abstract 
Following upon the research of linguists and anthropologists, this article seeks to elucidate 
the predicament of the art in Croatian space, specifically since the immigration of the 
Croats. In particular it considers the phenomenon of religious duality, as proposed by the 
great early Slavic linguist, Radolsav Katičić, to explain the manifold nature of Croatian art. 
The art of Croatian space was formed in the period before the Romanesque, between ca. 
600 and 1100 AD, and continued as a constant feature in the Croatian cultural space until 
the present day. Between the village and the city, the East and the West, Slavdom and Rome, 
native and foreign tradition, characterised by a landscape of small, poorly interconnected 
units, creators within Croatian cultural space formed an artistic idiom which at its best 
achieved a wonderful balance between the two key confronted poles of human existence 
– the city and the village. Brilliant examples of such correspondences within the Croatian 
space are the Croatian Pre-Romanesque, the art and culture of Dubrovnik Republic in the 
15th and the 16th century, of the Zagorje region of the 17th and the 18th, and of Zagreb in the 
19th and the 20th century. The ideals of Ebenezer Howard from the beginning of the 20th 
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century, concerning the “perennial marital link of the city and the village” have persisted 
as a key characteristic in Croatian cultural space since migrations up to the present day.

Key words: Croatia, Croatian Art, Early Slavs, Art Theory, Cultural Landscape, Creativity

Art is created in a concrete space by concrete people. Space is nature, natural 
ecology; people are culture, cultural ecology. Together, natura and cultura 

form a total ecology. The matter of humanist research is to establish what a 
cultural agent has done to the space; i.e., how the creative spirit has embodied 
itself in perceptible form. Visual arts are, of course, a segment of that complex. A 
student of artistic creativity, first of all, has to know and understand the space he 
is dealing with, and then, of course, the human factor. Whereas the main features 
of natural ecology are not subject to substantial change, the human – cultural 
– factor is. People come and go. They assimilate, they clash, they coexist. The 
scope of adaptation to the space and the predecessors would differ from case to 
case. Yet, the space would impose its rules. Immigrants may destroy a city only 
to build a new one at the same place. The predecessors might take over traits of 
newcomers compatible with the native tradition. Thus a sort of a basic equation 
may be suggested: creative production (culture) equals nature plus local plus 
imported tradition. The researcher must carefully weigh all those factors, one 
against the other.1

The Croatian territory is inhabited primarily by the people bearing the Cro-
atian name, and by their predecessors and co-travelers. It is divided into three 
major blocks: the Littoral, the Uplands, and the Plain. This division is accom-
panied by many smaller units resulting in territorial fragmentation, low popu-
lation density, poor traffic flow, autarchy, and poly-centricity, none of which is 
conducive to larger population centers. Relying on local resources favors a rural, 
introverted way of life. The village, the fort, the county (the Slavic župa) remain 
the basic units of territorial organization. The countryside culture of a petty no-
bleman, yeoman, or serf, traditionalist and conservative, has been an important 
ingredient of Croatian national identity. Such a milieu is bound to grow medi-
ocrity, but it can also very creatively respond to well-preserved tradition or an 
inspiring impulse from abroad. Not much has changed in the “Croatian space” 
from prehistory to the present day. “Croatian art” is the art of that “Croatian 
space”2

Of course, details of this picture change form one period to another. Classi-
cal Antiquity, which in the “Croatian space” means large sections of the Roman 

1 V.P. Goss, Space: Sense and Substance, Rijeka 2016, 1-14.
2 Ibid, 16-21.
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Illyricum, is a time of urban civilization and cosmopolitanism (e.g., Diana from 
Sinj, 2nd. ct. AD; Arch of the Sergii in Pula, 28 BC, Diocletian’s Mausoleum in 
Split, ca. 300 AD; Basilica Euphrasiana at Poreč, ca. 530-540), yet the prehis-
toric spirit of the native Illyrians and Celts has lived on, and even merged into a 
specific Roman-Provincial art and culture, blending the traditions of the Roman 
urbs and the native rus, as masterfully discussed by Nenad Cambi (e.g., Pre-Ro-
man head from Zadar, 5th, ct. BC; Relief from Brusnik near Daruvar, ca. 300 
AD; Stele from Lobor, 3rd. ct. AD). Even this highly urbanized Rome becomes 
environmentally friendly in the wonderful bays of the Adriatic coast, or on the 
sunny hills of the Pannonian interior (Verige, Brijuni, 1-6th ct.; Polače, Mljet, 3rd 
ct. AD).3 Students of spatial organization and city-building have of course noted 
the bifurcation into city and village that occurred as people exited the caves, 
and these two modes of existence, urban and countryside, have coexisted ever 
since, each generating its own type of response to space, which means, its own 
type of culture and creativity. To put it simply the total of artistic production, 
even if we limit our investigation to the so-called “Western Culture,” confirms 
the coexistence of urban and countryside types of artistic creativity. This has 
been masterfully demonstrated by Lewis Mumford in his great book The City 
in History.4 Recently, a Ukrainian scholar, Mykola Kugutjak has suggested that 
by the late Paleolithic all attractive places had been occupied, primarily within 
what he calls geo-favorable zones such as rift areas, so the late comers had little 
choice but to settle on the inaccessible hilltops or the islets within the marches, 
from where they terrorized the people of the plains having declared themselves 
their “protectors”.5 

The urban/rural duality, or coexistence, has been brilliantly studied in the 
field of the art of the written word (literature), and is highly relevant for what we 
are dealing with here. In a text „Mythos, epos i logos: Mit, ep i filozofija. O od-
nosu hellenske filozofije i indoeuropske mitske predaje“ (Mythos, epos and log-
os: on the relation between Hellenic and Indoeuropean mythic tradition, 2016), 
MislavJežić has identified three types of early achievements in the literary out-
put of Greece and the Vedic India – mythos, epos and logos.6 The hieratic poetry 
of Rksamhita considers the inner relationships between the divine powers, the 
laws of eternal existence, and the divine order sustaining the world. There is 
no narrative as the expressions stands as the embodiment of the conceptual and 

3 N. Cambi, Antika i rano kršćanstvo, in M. Pelc et al. (eds.), Hrvatska umjetnost – povijest 
i spomenici, Zagreb 2010, 31-65

4 L. Mumford, The City in History II, New York 1961. 
5 M. Kugutjak, Kamena svetišta ukrajinskih Karpata (Croatian translation prepared by 

Jevgenij Paščenko and Tetyana Fuderer), Zagreb 2018, 113.
6 M. Ježić, Hellada i Indija, Zagreb 2016, 19-62.
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immaterial. The epos deals with heroes, their deeds and family lines, whereas 
the Gods substantially behave like human heroes. The accent is on the narrative, 
lively, detailed and picturesque. This is an art of early urban structures, citadels, 
cyclopean walls, and megarons. Finally, the logos considers in a rational way 
clear discussion of notions with an emphasis on the content, definition and the 
abstract character of the materials. This kind of literary work is, by its abstract 
character, closer to the myth rather than the epic. Hieratic mythic poetry has 
been lost among the Slavs, Celts and Italics, some has been preserved among the 
Germans (Iceland) and the Balts (Latvia).7 

What holds true for literature does also for visual arts. In a mythological 
representation there is no narration, and the expression stands as an image without 
detail. This is a timeless language in use since the “beginnings” until today. It 
can be reduced to signs or symbols, for example, the Cross. The more abstract it 
is, the more it delves into the world of the invisible and unreal. This is the visual 
language of priests, seers, of the world of the countryside and of the endless spirit 
of nature, a timeless language of prehistory.

A narrative image (epos) describes heroes and their deeds, whereas the 
Gods also assume the traits of epic heroes. There is a lot of action and detail. 
This kind of art is closely linked to the material world, the ruling powers, but 
also to the middle class and their world of business and industry. It is primarily 
an art of the city, manufacture, bureaucracy. Yet it is also true that a mythos may 
assume the form of a picturesque image. Just take that wonderful representation 
of Bacchus on a boat in the Ocean on a Greek black figure wine chalice. This is 
what we would call “a work of art”, an act of beauty regardless of the content. 
This “aesthetic” art with a capital “A” is what we in general recognize as art; a 
piece that impresses with its “beauty,” to which the aesthetic value is the main 
reason of existence.8

Finally, there is a third aspect, surpassing the limitations of both narration 
and symbolization, yet the narrative is purged visually to the limits of abstraction 
and stylization, and to the state of general idea or law in terms of the content. This 
aspect of visual arts is closer to myth in its tendency to reveal mysterious truths.9 
In his lectures on Piero della Francesca at the School of Arts and Sciences in Za-
greb in the 1960ies Professor Grgo Gamulin coined a most felicitous term – the 
art of pure existence. Narrative is not forbidden, but well-known stories turn into 
something much greater, images of Triumphal Universe and of the Order that had 
created it and has kept it together. 

7 Ibid, 31-34.
8 Ibid, 35-53.
9 Ibid, 53-56.
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This is not just an issue of formal analogies. In another brilliant essay („Jesu 

li Tvorac i njegov Svemir u Platonovu Timaiju zamisli sredozemnog podrijetla?“ 
Are the Creator and his Universe in Plato’s Timaeus ideas of a Maditerranean 
Origin?, 2015) again Mislav Ježić has highlighted the idea that there are common 
patterns for something as essential as the creation of the world offering example 
of cosmogony from various traditions.10 Numerous cosmogonic motifs have their 
parallels in the old Hindu Aitareya-upanisad, whereas some could be detected in 
Iranian, Slavic and, especially, German traditions. This does not exclude finding 
analogies elsewhere, all around the world, and calls to one’s mind in particular 
the “confused” images of prehistoric rock art be it in painting or sculpture (Utah, 
Ukraine, Queensland, Namibia).11

Few examples for literature:

Rkshamita (the oldest collection of hieratic Hindu Vedic poetry, 1, 13, 14; 
after Mislav Ježić):

Man is a thousand headed creature,
With a thousand feet and eyes.
Having covered the entire Earth
He surpassed it by ten finger folds.

The Moon was born of Spirit,
From eye the Sun was born,
Indra the fire from the mouth,
From breath the wind was born

From navel came the air.
The Sky was made from head.
From ears directions, from feet
the Earth. Thus the worlds were put together.

(Ježić 2015, 6-7)

Slavic parallel

10 M. Ježić, Jesu li Tvorac i njegov Svemir u Platonovu Timaiju zamisli sredozemnog 
podrijetla?, Filozofska istraživanja, 137, Zagreb 2015, 5-20. English translations by V.P. Goss.

11 Ibid, 6-9.
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Croatian poem for the Feast of St. George (Turopolje near Zagreb, after 

Radoslav Katičić).

...From his arms and legs a bed I will craft, 
With his ribs I will pave the floor,
From his locks wick will be made.
From his brain the candles.
From his lard tallow will be made,
The candle I will place at the bunk…

(after Ježić 2015, 8-9)12

Until the already mentioned exit from the cave the art was one, tied to the 
religious-mythological complex of experiencing the world. In the field of the art 
of the word, this meant poetry of sacred hymns, prayers, lauds, accompanied, 
undoubtedly, by certain choreography. The large complexes of rock art all around 
the world are most likely visual traces of the great cosmogonic poetry such as 
referred to by Ježić. From our contemporary point of view the works of rock art 
are equally fantastic, bizarre and incomprehensible. Fascinating reconstructions 
of fundamental mythical stories arrived at by Andrej Pleterski through a study of 
Slovene folk literature point in the same direction. This is a world incomprehen-
sible to a contemporary observer in the same way as that of the Veda, the Edda, 
the Avest, the Dainas, or of the Croatian St. George Day lyrics. Pleterski is right 
when he attributes such production to a specific cultural genome which is still 
very much with us, paralleling the ideas of Denis Dutton about art and creativity 
being a part of the evolution package and thus retaining the oldest modes of cre-
ating and experiencing, as the “modern” man still carries the same genome in his 
psyche influencing and determining his behavior.13

According to standard handbooks on prehistoric art (such as Bahn’s or 
Mauduit’s) its output was enormous. It would take several life spans to just get 
visually acquainted with the most salient examples, let alone to interpret and 
understand them. Moreover, this art is still being produced in some parts of the 
globe; meaning that it is a living artistic idiom albeit with a relatively limited 
public. Jacques André Mauduit in his classic Quarante mille ans d’art modern 
(Paris, Plon 1954) shows a photo of an Australian Aborigine creating rock art (p. 
208). So does Paul G. Bahn in his equally well-known survey (Prehistoric Art 

12 Ibid, 6; R. Katićić, Naša stara vjera, Zagreb 2017, 13.
13 A. Pleterski, Kulturni genom, Ljubljana 2014, chapter 2 and summary, 407; D. Dutton, 

The art Instinct, New York 2009, 18, 30-31.
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– Cambridge Illustrated History, 1998 – photo of Australian rock painter Dick 
Murumuru at work, 1988, p. 173).14 Mauduit has fully recognized continuity of 
prehistoric visual art in the contemporary village, and the universal presence of 
“symbolic art” of schemes and signs based on intuition and representation of 
ideas (introvert) as opposed to the art of imitation and figured forms (extrovert). 
The former Mauduit associates with the “female“, and the latter with the “male” 
principle. He sees the same in the art of dance in the forms of the dance of im-
itation and the dance of ecstasy. Once it occurred, this bifurcation never ceased 
to exist (Mauduit, p. 117, 121, 142, 152, 188, 251).15 The author offers examples 
ranging from Dogon in Sweden and Las Hutuecas in the Spanish Levant, to St. 
Julio in California and the Lena River Basin (Mauduit, p. 193, 239, 244).16 His 
conclusion, which matches our own, runs as follows: “Thus we have reached the 
point of large political entities and the beginning of history. Our task has been 
accomplished. From now on the art would separate itself from the human being. 
It would become a property of ruling classes, whereas the folk art, close to life 
and the magic of natural forms, would keep the creative excitement alive” (p. 
251).” 17. Such production is often dismissed as primitive, reactionary or folk and 
“non-western “, but it can, even within such an unfavorable environment, raise to 
the highest points of expressive and formal quality in contemporary “naïve” art, in 
outsider art, children art, or art brut. Their creative cultural genome is the same. 
By the way, let us not forget that much of the main stream artistic production of 
the last two centuries has been marked by abstraction and stylization, and by a 
deliberate leaning upon the non-western and/or non-urban models. 

Bahn brings a good selection of imagery which is as wild as that we encoun-
ter in literature and literary reconstructions, noting the problem of dates which 
can but rarely be reliably established. Wonderful examples of this wild imagery 
range from Petrified Forest in Arizona, Nine Mile Canyon in Utah, Dry Fork in 
Utah (datable around 700-1200AD), Rochester Creek in Utah, Renegade Canyon 
in California (ca. 1000 AD), to Magnificent Gallery in Queensland, or the rock 
of Huashan in China, the biggest known rock art surface in the world containing 
1819 figures.18 Closer to our part of the world Ukrainian scholars have brought 
to light a number of remarkable rock art formation in the Ukrainian Carpathians 
linked to mountain strongholds in use from Paleolithic through almost the present 

14 J.A. Mauduit, Quarante mille ans d’art modern, Paris, Plon 1954, Croatian translation 
by A. Ćurčić, Zagreb 1961, 208; J.P. Bahn, Prehistoric Art – Cambridge Illustrated History, 
Cambridge 1998, 173.

15 J.A. Mauduit, op. cit., 117, 121, 142, 152, 188, 251. English translations by V.P. Goss..
16 Ibid, 193, 239, 244.
17 Ibid, 251.
18 J.P. Bahn, op. cit., XXI, XXV, 2, 108, 177, 225, 235. 
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day (Bubnyschche, Snidanka, Roztoky, etc.). Prehistoric rural complexes precede 
and then merge with the Slavic.19 The factor of formal quality need not be taken 
literally. It does not matter whether forms are geometric or organic, stylized by 
reduction or by inflation, by flattening or rounding. The basic fact is that they are 
stylized and that they keep “the creative excitement alive”.

The above considerations bring to fore all the futility of a systematic study 
of this material by a single student. It is scattered all around the world, very often 
in inaccessible places, hard to investigate at close quarters let alone copy or pho-
tograph. And if we do describe a rock complex, copy it, and make photographic 
records, do we deal with a single composition or a series of scenes? Where are 
the border lines, the frame? Are there any identifiable principles of composition? 
What do individual forms represent and mean?

Yet, whereas we are far away from any systematic conclusion, I believe 
that the general scheme of things we have just outlined holds. And this is, that a 
bifurcation on the rus and urbs occurred toward the beginning of the Neolith and 
that it still holds today. The study of the art of Croatian space with an emphasis 
on the period after the immigration of the Croats could, we believe, support such 
a proposal. I will back this up by a select number of examples while devoting a 
book length text now in preparation to the issue.

In a recent remarkable book, Naša stara vjera (Our Ancient Faith), Pro-
fessor Radoslav Katičić has highlighted the role of religious duality as a capital 
feature of Slavic historical predicament. The phenomenon is known to all Slavic 
areas, with a stronger impact in those which were slower in adopting Christianity, 
e.g., Russia, and less evident in those countries that, like Croatia, underwent an 
early Christianization; yet, according to the author, it has definitely played a role 
in the formation of local cultural landscapes.20

The Slavs, of which the Croats formed the most organized group, immi-
grated into the Roman Illyricum between ca. 600 and 800, as strongly indicted 
by the evidence of linguistics and mythology. The place names containing names 
of old Slavic gods, alone or forming sacred landscape formations such as sacred 
triangles and lay lines could have been applied to the newly conquered space only 
before the Christianization around 800. There is ample literature on the topic.21

In the new country the Croats have encountered art and architecture prod-
ucts of both the Roman urban civilization and of the rural, prehistoric tradition of 

19 M. Kugutjak, op. cit., 35, 80-81, 82-86, 91-111. 
20 R. Katičić, op. cit., 13.
21 As an introduction please seee M. Ančić, U osvit novog doba. Karolinško carstvo i 

njegov jugoistočni obod, In: A. Milošević, ur., Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, 2 sv., Split, sv. 
1, Rasprave i vrela, 75-105; V.P. Goss, The Three-Header from Vaćani, Starohrvatska prosvjeta, 
Split, III. ser. 36, 2009, 32-50.
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local (Illyrian-Celtic) population, and the mix of the two in the form of the Roman 
provincial. Additionally they experienced a mix of cosmopolitan Roman and ru-
ral non-Roman traditions through the Carolingians, as these kept penetrating the 
Adriatic area. Traces of material witnesses of this earliest Croatian creativity are 
confirmed by place names, but the material witnesses themselves are extremely 
rare. A fine guide in a search for such is an article by a Macedonian scholar, Nikos 
Čaušidis (2005)22

Čaušidis considers figuration of the early Slavic and early medieval period 
in a wide area ranging from Thessaly to Russia, and from the Adriatic to the Pont, 
concentrating on the 6th and the 7th ct., while pursuing some of the motifs up to 
the present day. With great ingenuity the author uncovers the world of timeless 
fantasies, much like that discussed by Pleterski, concluding that “in spite of ge-
ographic and chronologic distances, and technological specifications, there are 
close points of contact in both iconography, and in style, morphology, and the 
type of stylization, pointing to strong and durable links in iconographic models, 
rather than to some recent direct cultural contacts. Such analogies raise the ques-
tion of common mythic/religious traditions of the Slavs, which would, after the 
migrations, gradually differentiate themselves into individual systems “(Čaušidis 
2005, 444, 452-453).23 And, if we may add, even in the course of differentiations, 
retain some of their original timeless quality.

Čaušidis’ conclusions could be expanded to encompass the entire European 
early medieval complex which of course includes all neo-Christian nations – 
Visigoth, Anglo-Saxon, Frankish, Langobard, Western Slavic (Croats included), 
etc. As Croatia has, thanks to the specificities of space and cultural mix, retained 
much of its pre-urban spirit, the reflections of an art which is timeless, i. e., styl-
ized (non-imitational) in its form and transcendental in content, can be noticed 
even in some major, apparently cosmopolitan, art works and artists. Again, it is not 
important whether such forms and contents could be directly linked to a certain 
group of non-urban monuments – Pre-Roman, Roman Provincial, Illyrian, Celtic, 
Langobard, Insular, Carolingian. It is important that the spirit of that eternal art 
lives on in some key monuments of Croatian art such as the Pre-Romanesque 
architecture and sculpture of the royal foundations of Dalmatian Highlands, of the 
tower and monastery of St. Mary of Zadar, of the Slavonian Romanesque abbeys 
of Rudina and Glogovnica, of the early Romanesque figure sculpture of Split and 
Zadar, of the northern Adriatic countryside sculpture and painting (St. George 
at Plomin, the Bestiary of Mutvoran, frescoes at Peroj, Draguč, Beram); of the 

22 N. Čausidis, Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovjekovnih materijalnih 
nalaza s područja Balkana, Histria antiqua 13 (2005), 437-453.

23 Ibid, 444, 452-453. English translation by V.P. Goss.
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great figures and creations of mature middle ages and the Renaissance – Master 
Radovan at Trogir, the architecture and sculpture of the Split Cathedral, of Juraj 
Dalmatinac and Nikola Firentinac, of the Renaissance Trogir and Šibenik, of 
Francesco and Luciano Laurana…24

Whereas this tradition of the „timeless art“ is not too hard to establish 
and pusue, there are just a few pieces which may possibly stand as its Croatian 
source. In the former Roman Illyricum and Noricum there are three three-headed 
stone sculptures, such as are well-documented among the Slavs in place names 
(e.g., in Croatia, Troglav, Troglava, Trojeglava, Treglava, i.e. Three-Headed) and 
chronicles (e.g., Saxo Grammaticus). They are the three-header from Vaćani in 
Dalmatia, discovered within a landscape marked by Early Slavic place names, a 
font with three heads at Magdalensberg in Carinthia in the vicinity of the throne 
of the Carinthian Dukes at the Sveško polje, and a pillar bearing three heads at 
Vinica in Northwestern Croatia, used at least since the 17th ct. as a pillory column. 
Both formally and in terms of content they fully belong to the timeless art, most 
obviously Celtic, as noticed by students.25 Čaušidis has also attributed some of 
the multi-headed sculptures in his material to the Slavs.

One should also mention four stone heads discovered in the Kalnik Moun-
tain area of Northwestern Croatia by amateur archeologist Vladimir Palošika. Two 
of them are at the parish church at Visoko, one at Gornja Rijeka and at the castle 
of Mali Kalnik, My personal reaction is that they indeed recall Celtic tradition, 
but could also belong to later medieval times or indeed be compoared to the 
three-headers from Vaćani and Magdalensberg, as well as to the materials from 
Ukrainian Carpathians; while also being comparable to the Pannonian prehistoric 
materials such as the sculptures from Lepenski Vir in Serbia (6000-5000 BC).26

Historiography has for a long time insisted on a dual nature of Croatian 
national experience. It has proposed two currents, a “National party” trying to 
preserve Slavic traditions in language and Church; and a “Latin party” more open 
to assimilation of Dalmatian Roman traditions, the Roman church, and the Latin 
language. Such a view has been demonstrated wrong, as finding a modus vivendi 
with the relics of the ancient urban world proved crucial to formation of Croatia 
as a viable political and ethnic unit. Compromises were unavoidable but both the 
native rural option and the Latin, urban one, had to be accommodated. This is 
clearly demonstrated in such key cultural areas as language and ideology, as Latin, 

24 M. Pelc, op. cit., 66, 72,73, 81, 86,88-90, 92-94. 99, 111-113. 114-115, 137-142, 157, 
196, 204, 206, 214-215, 222-228, 239. 

25 V.P. Goss, op cit., note 21. I. Peškan and V. Pascuttini-Juraga, Baština viničkog kraja 
kroz stoljeća, Peristil 54, Zagreb 2013, 111-118.

26 V. Palošika, Otkriće srednjovjekovne arhitektonske plastike u Visokom, Malom Kalniku 
i Gornjoj Rijeci, Cris 18, Križevci 2016, 79-85.
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the Croatian version of Old Church Slavic, and the emerging native Croatian kept 
acquiring their place within the body of Croatian literature, and both Latin and 
Glagolitic liturgy have coexisted within the national religious experience. If there 
is any real duality, any line to draw, it is between the rus and urbs, representing the 
key dichotomy of universal human experience.27 This system of cultural duality, 
when at its best, creatively mixes elements of both those poles as a mainstay of 
Croatian art. In the same way as the old faith has been creatively retained in the 
later folk poetry and customs of the Croatian people, so also has the old art idiom 
formally based on stylization and abstraction, and in terms of the content related 
to concepts and ideas of hieratic poetry of prayers and hymns.

Defining the old Slavic religion as a legitimate parallel phenomenon to 
Christianity, and as something that as dual faith lives in the spirituality of Slavic 
nations, opens up a possibility of new views at other cultural and spiritual phe-
nomena, including the visual arts. The art of Croatian space, as one aspect of 
such multi-culturality, was formed in the period before the Romanesque, between 
ca. 600 and 1100, and continued as a constant feature in the Croatian cultural 
space throughout today. Between the village and the city, the East and the West, 
Slavdom and Rome, native and foreign tradition, determined by a landscape of 
small, poorly connected units, creators within Croatian cultural space formed an 
artistic idiom which at its best wonderfully balances between the two key con-
fronted poles of the urbs and rus. Such interconnections do happen elsewhere 
throughout Western Europe, yet the lyric nature of space and spatial existence is 
a true hallmark of the “Croatian art.” Brilliant examples of such correspondences 
within the Croatian space are the art and culture of Dubrovnik Republic in the 
15th and the 16th centuries, of the Zagorje region of the 17th and the 18th, and of 
Zagreb in the 19th and the 20th century. The ideals of Ebenezer Howard from the 
beginning of the 20th century, restated by Lewis Mumford, concerning the “per-
ennial marital link of the city and the village” have been alive as a key character-
istic in Croatian cultural space since migrations until the present day.28 In spite 
of communism, capitalism, imperialism and globalism, the art of the Croatian 
space has preserved the elements of the countryside world view as they continue 
until present day in such major artistic phenomena as the Croatian naïve art. This 
perennial link is the best we have, and we should recognize it and cultivate as a 
badge of our national identity.

27 R. Katičič, op. cit. 1-24.
28 L. Mumford, op. cit, 515-524.
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УМЕТНОСТА НА ХРВАТСКИОТ ПРОСТОР

Резиме

Во извонредната книга „Нашата стара вера“ (Naša stara vjera), академик 
Радослав Катичиќ посочи на феноменот на двоверството кај словенските 
народи, кој се јавува во релативно ограничена, но забележлива форма, 
дури и кај Хрватите, најрано покрстените Словени. Припаѓањето на два 
религиозни круга, секако, подразбира припадност и на две културни сфери. 
Така, двоверството се рефлектира во би- или мултикултурализам. Хрватите 
донесоа одредена традиција, компатибилна со традицијата на предримскиот 
Илирик и, делумно, на римската провинција. Сето ова е уметнички израз 
формално заснован на стилизирање и апстракција, а во суштина, прикажување 
на еден поим или идеја, како во светото пеење молитви и химни, па дури и 
кога се појавуваат навестувања за раскажување. За подрачјето, првенствено, 
на јазиците и книжевните споменици, академик Катичиќ извонредно го 
демонстрира феноменот во монументалната Litterarum studia, а како општ 
принцип потенциран во горенаведената генијална книга, на која ѝ должам 
многу од мислите претставени во оваа презентација. 

Отсликувајќи ја нашата стара вера како легитимен паралелен феномен 
на новата појава што се манифестира како двоверство (без разлика дали 
е живо или латентно) во духовноста на словенските народи до денес, се 
отвора можност за нови погледи и на други духовни и културни феномени, 
па така и на ликовните уметности. Уметноста на хрватското подрачје, како 
форма на таква двојна култура, се формирала во предроманичкиот период, 
од околу 600-тата до 1100 година, и постои како константа на овој простор 
до денес. Распнат меѓу селото и градот, Истокот и Западот, словенството и 
латинизмот, туѓата и сопствената традиција, утврдени со просторот на мали, 
одделни единици, творците на хрватскиот културен простор формираат 
израз кој, во своите најдобри остварувања, извонредно балансира меѓу два 
важни спротивставени пола, urbs и rus. Одлични примери на синтези на 
хрватското подрачје се Дубровничката Република од XV и XVI век, Загорје 
во XVII и XVIII век и делови од Загреб во XIX и XX век. Тука се остваруваат 
идеалите на Ебенезер Хауард од почетокот на XX век, за „трајната брачна 
врска помеѓу градот и селото“, што може да се прочита во хрватската култура 
од времето на доселувањето до денес.



КАМЕНА ИКОНКА НА СВ. МАРИНА  
– МАРКОВИ КУЛИ, ВАРОШ – ПРИЛЕП

Aпстракт
Св. Марина/Марена или Огнена Марија, како и св. Наум Охридски спаѓаат меѓу најпо-
читуваните светители на овие простори, не само меѓу христијаните од сите 
етнички заедници и религиозни ориентации, туку и од оние на муслиманите од 
домицилните, народносни групи. Овој феномен е во тесна врска со народните пре-
данија кои се посведочувани и одомаќени преку легендарните исцелителски моќи и 
чудотворења поврзани со нив.
За св. Марина постои обемна изворна и стручна литература, за светилиштата, 
иконографијата, ликовните претстави во фреско и иконописот, како и во подоцнеж-
ната книжна и житијна продукција со детални опсервации од пишуваните извори, 
житијата, обнародените сказанија итн.
Минијатурната, камена икона со ушка за прикачување откриена при археолошки-
те ископувања на Маркови Кули, Варош – Прилеп со нејзина допојасна претстава 
и целосен натпис отвора нови видици за начините на кои духовно се општело со 
оваа светителка.

Клучни зборови: св. Марина, Камена иконка, Маркови Кули, Варош – Прилеп

Abstract 
St. Marina / Marena or Fiery Mary as well as St. Naum of Ohrid are among the most respected 
saints in this area , not only among Christians of all ethnicities and religious orientations, 
but also among Muslims of the domiciled, national groups. This phenomenon is closely linked 
to folk legends that are witnessed and adopted through the legendary healing powers and 
miracles associated with them.
There is an extensive source and professional literature about St. Marina, on sanctuaries, 
iconography, painting representations in frescoes and iconography, as well as in the 
later literary and hagiography output with detailed observations from written sources, 
hagiographies, folk sayings, etc.
The miniature, stone icon with a loop for fastening, discovered during the archaeological 
excavations of Marko’s Towers, Varosh - Prilep, through its appearance and full inscription, 
opens new insights into the ways in which spiritual communication with this saint took 
place.

Key words: St. Marina, Stone Icon, Marko’s Towers, Varosh - Prilep
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Археолошки контекст на наодот

Неодамна, при „препрочитување“ на одделни, археолошки откритија од 
Маркови Кули, Варош – Прилеп, иако речиси половина век била пред 

нашите очи „ја открив“ малата, камена иконка на св. Марина.1 Тоа беше 
стимул, на своевиден начин да го продолжам надворешниот разговор со 
големиот човек и научник, академикот Цветан Грозданов кој, без сомнение, 
беше и останува еден од најтемелните познавачи на севкупната пробле-
матика поврзана за св. Наум, како и онаа за св. Марина / св. Марена2 (во 
народот именувана како Огнена Марија), а во западната црква наречена св. 
Маргарета.3

Минијатурната, камена иконка на св. Марина од Маркови Кули – При-
леп, како редок археолошки наод е уште една потврда за популарноста на 
оваа светителка кај нас со што во специфичен облик се покажуваат начините 
на кои се изразувала вербата во нејзината чудотворна и исцелителна моќ. 
Со тоа, покрај житијата, историските извори, светилиштата кои ѝ се посве-
тени, ликовните претстави од фреско и иконописот, подоцнежната, книжна, 
житијна продукција и етнографските преданија со многузначни надоградби 
итн., иконката од Маркови Кули – Прилеп, е своевидно, материјално сведо-
штво за култот на св. Марина. На тој начин, досегашните истражувања на 
оваа проблематика се надополнуваат и со методите од археолошката наука.

Повеќедецениските, систематски ископувања на Маркови Кули – 
Прилеп под раководство на Бошко Бабиќ се најмаркантните, археолошки 
истражувања од областа на средновековието на овие простори во втората 
половина на ХХ век. Притоа е оформена, речиси целосна слика за градот, 
фортификациите, профаните и сакрални објекти, некрополите, движните 
наоди од сите категории и материјали, производните центри, елементи од 
флората и фауната итн.4

1 Во осумдесеттите години на минатиот век имав чест да го придружувам исклу-
чителниот научник, докторот Владета Јеротиќ од Белград во неговото стручно, теренско 
истражување на феноменот за исцелувањата и чудотворења коишто се случувале на на-
шите простори, а за кои бил запознаен од неговите пациенти. Притоа, тој пројави особен 
интерес за светителите поврзани со Св. Наум, но и со Св. Марина сметајќи ја за негов 
женски пандан. Академик Јеротиќ беше пријател на академик Цветан Грозданов и добро 
го познаваше неговиот научен опус, особено во врска со проблематиката за наведените 
светители. Епизодата од наведените случувања, потоа, беше речиси незаобиколна тема на 
инспиративните разговори што на оваа тема ги водевме со акад. Грозданов.

2 Владика Николај Велимировић, Охридски Пролог, Глас цркве – Шабац, Београд 
1962, 504; С.Ј. Поповић, Житија светих (јули), Београд 1975, 382-392.

3 Lexikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, A. Badurina (ed.), 
Zagreb, 1979, 324-325.

4 Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските Словени во светлината на 
археолошките истражувања во Прилеп, Прилог за историјата на културата на македон-
скиот народ, ИИССК, Прилеп 1986.
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Во текот на шеесеттите години од минатиот век, при ископувањата 

на Пунктот 86 биле откриени делови од „феудален дворец“ со придружни 
објекти. На камена тераса, од наведениот пункт биле откриени темелни ос-
татоци со зачувани делови од фреско живопис од XIII-XIV од неименувана, 
еднобродна црква – капела (7,50 х 4,00 m) која била во склоп на дворецот.5

Покрај северната и западната страна на црквата биле доѕидани помош-
ни простории во многу поедноставен, градителски опус. Во доградениот, 
северен дел бил откриен детски гроб (1,40 х 0,40 m) формиран од камени 
плочи со незначителни траги од скелетот, без гробни прилози.6

Меѓу движните наоди од Пунктот 86 доминираат фрагменти од са-
дова керамика и од црепни за печење леб. Тие временски се врзуваат за 
периодот од XII-XIV век.7

При класификација на материјалите од теренот била идентификувана 
и камената иконка со допојасна претстава на светителка и целосно зачуван 
грчки натпис врежан странично во два вертикални реда кој го означува името 
на СВЕТА МАРИНА (Сл. 1).8 

Овој раритетен наод сега се наоѓа во поставката на Галерија на икони 
при Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп, 
заведен под инв. бр. 717.9

Камената иконка од Маркови Кули, освен прелиминарното објавување 
од Б. Бабиќ,10 во неколку наврати е само патем спомената и од други автори.11

Според извршената петрографска анализа таа била изработена од хло-
риден шкрилец кој е погоден за обработка.12

5 Б. Бабиќ, Нова сазнања о црквама средњовековног Прилепа, Зборник Светозара 
Радојчића, Београд 1969, 14.

6 Б. Бабиќ, Материјалната култура, 44, 45, сл. 14.
7 Ibid.
8 Б. Бабиќ, Средновековно културно богатство на СР Македонија, Прилеп 1974, 

65, сл. 181, кат. бр. 181; Idem, Културно богатство Прилепа од V-XIX века // Културно 
богатство на Прилеп од V-XIX век, Народни музеј – Београд // Народен музеј – Прилеп, 
Прилеп 1976, 62, 63, кат. бр. 166; Idem, Материјалната култура, 18, 44, 45, n. 33, сл. 14.

9 За можноста овој артефакт дополнително да го документирам и дозволата подетално 
да го објавам, ѝ благодарам на колешката Мимоза Христоска – кустос во Галеријата на 
икони – Прилеп.

10 Cf. n. 6, 7, 8.
11 В. Пуцко, Киевская сюжетная пластика малых форм (X-XIII вв.), Mélange Boško 

Babić, ИИССК, Прилеп, 178, n. 84, 85; Б. Цветковић, Две камене иконице из збирке Зави-
чајног музеја у Јагодини, Старинар LII, Београд 2003, 180, n. 37-39.

12 Б. Бабиќ, Средновековно културно богатство, 65; Idem, Културно богатство 
Прилепа, 62, 63, F. Tućan, Specijalna mineralogija, Zagreb 1957, 534-536.
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Во византиската, културна сфера бројни се наодите на иконки (и ико-

ни) од квалитетен камен, стеатит кои често се поврзуваат со ателјеа во 
Константинопол.13

Иконки за лична употреба, како и други христијански предмети за таа 
намена: крстови (приврзоци и енколпиони), медалјони, евлогии – ампули 
за свето миро и сл., биле изработувани како реликвии од светите места и 
набавувани од ходочесниците и верниците. Освен од камен,14 тие биле и 
од други материјали:15 коска,16 дрво,17  цврст восок или озокерит,18 седеф,19 
слонова коска20 итн.  Дел од нив се продуцирале и во балканските подрачја 
почнувајќи од крајот на XII –  почетокот на XIII век сè до полниот XVIII 
век, од разни материјали.21

13 A. Bank, Les stèatites. Essai des classification. Mèthodes des recherches, Corsi di cultura 
sull‘arte ravennate e bizantina XVII, Ravenna 1970; I. Kalavrezou – Maxeiner, Byzantine Icons in 
Steatite, Vienna 1985; Квалитетна иконка од стеатит е откриена на локалитетот „Црквиште“, 
Демир Капија со претстава и натпис на св. Јован Богослав. B. Aleksova, Prosek – Demir 
Kapija, Slovenska nekropola i slovenske nekropole u Makedoniji, Dissertationes, tom I, Skopje 
– Beograd 1966, T. VII, 33.

14 Б. Радојковић, Неки примерци византијских камених иконица, Зборник Музеја 
примењене уметности 14, Београд 1970, 19, 29; В.Т. Николаева, Древнерусская малкая 
пластика из камн XI-XV вв., Москва 1983; В.Г. Пуцко, Киевская сюжетная, 169-181; Idem, 
Киевские рельефы святых всадников, Старинар XXVII, Београд 1977, 113-124; К. Тотев, 
Каменни икони от средновековна България, Археология I, София 1993, 10-19.

15 В.П. Даркевич, Светское изкуство Византии, Произведения византийского 
худежественного ремесла в Восточной Европе X-XIII века, Москва 1975, 271, рис. 384, 
285, рис. 407; Б. Радојковић, Калуп за иконицу са Раса-Градине, Новопазарски зборник 
8 (1984), 19-22; П. Шпехар, Лична побожност на подручју Охридске Архиепископије 
у светлу археолошких налаза XI-XIII века, Византијски свет на Балкану, Београд 2012, 
205-220, сл. 3(1-13), сл. 4(5, 6), etc; Idem, Предмети приватне побожности и реликвије 
хришћанског Истока, Процеси визанизације и српска археологија. 23. Међународни 
конгрес Византијских студија, Београд 133-139.

16 Во некрополата (XI-XIII век) кај црквата Св. Пантелејмон во Ниш, како гробен 
прилог во Гробот 138 е најдена коскена икона (крај на XII век) изработена со режење со 
биста на Богородица. (Дим.: 3 х 2,1 см). Накит на тлу Србије из средњовековних некропола 
од XI-XV века, Народни музеј, Београд 1982, 56, кат. бр. 246. Во документ од 1281 година се 
споменува дека претставници на градот Котор во една пригода во Дубровник добиле како 
дар иконка изработена од коска со претстава на Богородица. Притоа се споменува депозитот 
на крал Владислав и неговата сопруга Белослава. В. Хан, Кост и рог средњовековни, 
Историја примењене уметности код Срба, Београд 1977, 185, сл. 16.

17 М. Ћоровић-Љубинковић, Дрво, Историја примењене уметности код Срба, Том I, 
Средњовековна уметност, Београд 1977, 199, сл. 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а.

18 Б. Цветковић, Две камене иконице, 179, n. 37, 38.
19 Во текот на XVIII век се изработувале иконки и медалјони од седеф. М. Ћоровић-

Љубинковић, op. cit., 200.
20 Постојат пишувани извори со податоци дека во Дубровник, во периодот на XIV-

XV век се пласирале иконки од слонова коска, со можност делумно да се продуцирале и 
во Италија. В. Хан, op. cit., 185.

21 Пласманот на иконки во својство на реликвии во соседна Србија е потврдено 
во времетраење од неколку века (XII-XVIII). Нивната изработка се изведувала во разни 
материјали почнувајќи од обичен и полудрагоцен камен, преку метал (сребро, позлатено 
сребро, бронза), коска и рог до дрво (крушово, вишново и црешово), како и примероци од 
седеф во подоцнежниот период. М. Ћоровић-Љубинковић, op. cit., 200.
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Примерокот од Маркови Кули – Прилеп по својата форма е со благо на-

гласен трапезоиден корпус, но без остри агли со што се постигнувала пого-
лема прилагодливост при употребата. Таа се носела во пределот на градите 
протната на врвка и прикачена околу вратот. За тоа сведочи и квадратното 
продолжение во средината на горниот раб кое служело како ушка така што 
било попречено перфорирано за вовлекување на врвката (сл. 1; сл. 2).

Димензиите изнесуваат: висина – 3,6 см; ширина (основа) – 3,0 см; 
ширина (горен раб) – 2,7 см: дебелина ~ 0,3 см.

Задната страна е рамна, додека предната, онаа видливата е релјефно 
и линеарно декорирана.

Целокупната претстава е „врамена“ со врежана линија која го следи 
обликот на иконката.

Централно е прикажана стилизирана, допојасна фигура – en face на 
женска светителка. Изработката е мошне едноставна. Контурите на ликот 
се симплифицирани: лицето е претставено со овоидна линија, со по две хо-
ризонтални рецки се навестени усните и очите, а со две вертикални – носот. 
Преку главата и телото е прикажана облеката при што наборите на одеждата 
врз телото се врежани линеарно во вид на коси цртки.

Околу главата е нагласен ореолот. Видливи се и делови од двете под-
лактници од рацете коишто се исправени на горе.

Во десната рака која е прикажана со стисната тупаница, светителката 
држи дршка, се чини од маченички крст од кој е зачуван само попречениот 
крак, додека врвот од вертикалната „греда“ е одвај видлив, што е, секако, 
резултат на излижаноста на површинските партии од иконката. Сл. 1

Од тие причини пронаоѓачот Б. Бабиќ помислувал дека св. Марина 
е прикажана во сцената каде, тоа во десната рака го држи чеканот за да го 
удри демонот.22 

Меѓутоа, за нашето видување на претставата и тврдењето дека атрибу-
тот во десната рака е крст придонесува ставот на нејзината лева рака. Имено, 
иако невешто, јасно се гледа исправената рака со дланката завртена напред 
и со сите пет прсти (несразмерно долги) подигнати нагоре. Тоа, секако, не е 
случајно, бидејќи и во христијанството како, впрочем, и во другите религии 
и култури воопшто „говорот“ на рацете има точно определено симболично 
значење. Во случајов, подигната лева рака е во став на молитва, на оддавање 
светителски белези и на заклетва, а положбата со завртена дланка означува и 
благослов, благодет и божја милост.23  Всушност, овој начин на прикажување 

22 Cf. n. 8.
23 К.Дж. Купър, Илюстрована енциклопедия на традиционите символи, София 1993, 

185-187.
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со маченички крст во десната и подигната лева дланка, покрај оној од типот 
оранта со двете подигнати, раширени раце спаѓаат меѓу најчестите прет-
стави забележани и кај други свети личности и маченици.24 Во Св. Ѓорѓи, 
Курбиново (1191) постои и една од најстарите живописани претстави на 
св. Марина кај нас. Зачуван е дел од сцената во која таа во десната рака, во 
која држи чекан широко замавнува за да удри со него, меѓутоа остатокот од 
фреската е оштетен. Сепак, јасно е, кој подвиг од нејзините искушенија бил 
прикажан на ова место.25

Што се однесува до изгледот на камената икона од Маркови Кули, Ва-
рош – Прилеп, наведената претстава со маченички крст во десната и полож-
бата на левата рака, односно дланка, во комбинација со странично врежа-
ниот, читлив натпис, не оставаат простор за сомнение дека станува збор за 
св. Марина. 

Имено натписот гласи: ΗаГIаΜа ΡIΝа, врежан во два вертикални реда, 
десно и лево од бистата на св. Марина (сл. 1).26 

Пишувани, житијни, етнографски и ликовни податоци 
за култот на св. Марина

За да се разберат многуте иконографски решенија при прикажување-
то на св. Марина, потребно е накусо да се издвојат сториите од нејзиниот 
животопис, мачеништвото и чудотворењата забележани во пишуваните из-
вори, односно во житијата,27 ликовните фреско и иконописни претстави,28 
како и во книжната, житијна, подоцнежна продукција.29 Незаобиколни се 

24 Во црквата Св. Ѓорѓи – Курбиново (1191), св. Петка, св. Варвара, св. Катерина, 
како и св. Евросин се насликани со крст во десната, со подигната лева рака и со исправена 
дланка (C. Grozdanov, L. Haderman - Misguich, Kurbinovo, Skopje 1992, fig. 27, 28, 29). Во 
ставот оранта се прикажани: св. Теодора, св. Недела, св. Онуфриј, како и Богородица (Ibid, 
fig. 27, 28, 29, 61, etc.).

25 Ibid, fig. 22.
26 За палеографската анализа на натписот и благодарам на д-р Марија Чичева, 

научен советник во Институтот за старословенска култура – Прилеп. Притоа, освен 
недвосмислениот и јасно напишан текст, не беа посочени одделни специфични, хронолошки 
обележја.

27 Владика Николај Велимировић, Охриски Пролог, 504; С.Ј. Поповић, op. cit., 382-392.
28 A. Papageorgiou, Icons of Cyprus, Nicosia 1992, 5, fig. 2; S. Sopocleous, Icons of 

Cyprus 7th-12th Century, Nicosia 1994, 120-121, no. 1a; L. Vocotopoulos, Fresques du XIe siècle à 
Corfu, Cahiers archéologiques XXI, Paris 1971, 161-162; П. Мијовић, Менолог, Београд 1973, 
193, 201, 205, 371; C. Grozdanov, L. Haderman - Misguich, Kurbinovo, fig. 22; А.И. Лидов, 
Византипские иконы Синая, Москва – Афины, 1999, 31, etc. 

29 Подоцнежната, книжна, особено житијна продукција од Синај е од особена важност 
за нашиот простор, но освен содржински, формално не соодветствува со камените реликвии. 
Во XVII-XVIII век доаѓале монаси кои собирале средства делејќи книжни, житијни икони. 
Неминовно е да се спомене и тоа дека во почетокот на XIX век по подвизувањето во Синај, 
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и бројните, народни сказанија, особено од нашиве краишта кои се импле-
ментирале во легендите за нејзините чуда.30 Последниве дополнително ја 
физиономирале популарноста на оваа светителка со нагласок на одделни 
атрибути, исцелителски и космички моќи врз кои се напластиле дури и по-
инакви детали за нејзиното потекло, живот и мачеништво.31

Од нејзиното житие се знае дека таа потекнувала од Писидија антио-
хиска, дека како млада девојка го напуштила паганството и како вистинска 
христијанка се откажала од овоземните животни пригоди, навлекувајќи го 
бесот на моќниците, но и на ѓаволот и изложувајќи се на најжестоки стра-
дања, сè до моментот кога го примила маченичкиот, невенлив венец и посе-
кувањето. Тоа се случило во времето на Диоклецијан (284-305).32

Нејзиниот култ потоа почнал да се шири кон Запад, на големи простори 
и траел со векови, сè до наши дни. На тој начин попримил и други содржи-
ни, често се мешал со елементи од мачеништвата на останатите светители, 
а добивал и локални измени.

Според народната имагинација се создала легендата дека св. Марина 
била мештанка и дека се подвизувала во пештера во близина на нејзиниот 
манастир кај с. Л’нга, на планината Мокра над Подградец. (И пештерата како 
простор и топонимот мокра покажуваат нагласен женски принцип!). Притоа, 
зачуван е еден обичај кој соодветствува со основната тема на нашето соо-
пштение. Свесни за исчезнувањето на моштите од истоимениот манастир, 
верниците поклонението пред нив го замениле со посета на пештерата и 
земање камче „како да зеле дел од моштите“. Него го третирале како чудо-
творно „за исцелување од болести, за среќа, напредок во семејството и за 
подрек на малите деца“. Камчето се ставало во вода, која потоа се пиела.33

Хаџи Теодосија Синаитски, како архимандрит и старешина и наш значаен преродбеник и 
печатар дошол во Македонија во својство на собирач на милостина. За оваа проблематика 
постои опсежна литература меѓу која и таква која е битна за нашата проблематика. Ј. 
Чокревска-Филип, За постоењето графичко наследство од Македонија, Каламус, Скопје 
2003, 26-28; Eadem, Книжна икона на света Марина со житие, Зборник за Историја на 
уметност 5 (2006), 157-168; М. Георгиевски, Македонската печатарска дејност (1515-
1913), Скопје 1972, 57-63 etc.

30 E. Луческа, Чудотворноста на манастирот Св. Марена во непосредна близина 
на с. Л‘нга, на планината Мокра над Подградец, Р. Албанија, Balcanoslavica, Toм. 47, бр. 
1, Институт за старословенска култура, Прилеп 2018, 119-127.

31 Култот на св. Марина и нејзиното чудотворење во охридско-преспанскиот регион 
толку нараснува што таа се „посвојува“ во народните преданија прикажувајќи се како 
девојка родена и израсната во овие краеви, а нејзиното подвизување се случило, божем, во 
блиската пештера (Ibid, 123).

32 Владика Николај Велимировић, Охридски Пролог, 504 etc.
33 Е. Луческа, op. cit., 123, н. 22, 23; С. Ристески, Чудата на св. Наум Охридски, 

Македонска православна црква, Дебарско-Кичевска епархија, Канео, Охрид 20092, 70-71.
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Во Западната црква меѓу 14 свети помошници на 8 август се празну-

ваат св. Катерина (како заштитничка од ненадејна смрт) и св. Марагарета / 
св. Марина (како заштитничка на родилките).34

Св. Маргарета се чествува и на 20 јули, додека во православието, спо-
ред грегоријанскиот календар св. Марина се празнува на 30 јули, свв. Кирик 
и Јулита на 28 јули, громовникот св. Илија на 2 август, а св. Наум на 3 јули.35

Освен тоа, св. Марина се поврзува со елементи од други светители. Со 
св. Катерина, св. Јован Владимир, свв. Кирик и Јулита се поистоветува со 
мачеништвото со посекување, додека со св. Ѓорѓи, кој се смета и за еден од 
нејзините машки пандани е блиска според борбата со нечестивиот.

Нејзината моќ на исцелување се доближува до својството на св. Спи-
ридон Чудотворец36 и, пред сè, со св. Наум со кого чини своевидно двојство 
во леџбените особини. Меѓутоа, кај неа се потенцира улогата на излеку-
вање од доменот на женските и детски болештини , плодноста и демонските 
искушенија.37

На таа основа се доближува до чудотворењата и на св. Стилијан како 
заштитник на семејството и малите деца,38 но и до оние на свв. Кирик и 
Јулита кои пострадале заеднички како мајка со дете.39

Сепак, во нашите области, св. Марина најчесто се поврзува со св. Наум 
Охридски како моќен исцелител од разни болести, демони и психички те-
гоби. Со тоа култот кон нив се напластува со преданија и легенди кои го 
видоизменуваат нивното потекло, временската припадност и чудотворењата.

Близината на светилиштата ја изнедриле и легендата дека тие биле 
брат и сестра, дека комуницирале меѓу себе надгледувајќи се од соседните 
ритчиња близу до Охридско Езеро каде се подигнати нивните манастири.40

Познато е дека манастирот Св. Архангели на брегот на Охридското Езе-
ро го подигнал св. Наум во почетокот на Х век. Всушност, тој е поврзан со 

34 Ј.С. Поповић, op. cit., 697-715; Lexikon ikonografije, 324-325.
35 Денот на чествувањето на св. Марина (17 јули според јулијанскиот календар) се 

смета за најтопол ден во годината и кај народот е познат како еден од деновите „горешници“. 
Оттука на св. Марина (Огнена Марија) ѝ се припишува и моќта на заштита од громови, 
оган, пожар и порои. В.Н. Велимировић, Охридски пролог, 504.

36 Според народните преданија: св. Наум, св. Марина и св. Спиридон потекнувале од 
местото Чоровода кај Берат – Албанија. Но, потоа тие се одвоиле така што св. Спиридон 
останал во Берат, св. Марина кај Подградец, додека св. Наум во својот манастир „во местото 
Плоча кај с. Загоричани...“. С. Ристески, op. cit., 71.

37 Е. Луческа, op. cit., 124-126.
38 C. Grozdanov, S. Cvetkovski, The Chapel of St. Naum at the Church of St. George in 

Shipiska, Monumenta 2-3 (2017/2018), 173-183, fig. 3, 5.
39 Д. Спасова, Една бронзена икона со претстава на св. Кирик и Јулита од Водоча, 

Музејски летопис, Зборник на трудови по повод 65 години „Завод и Музеј“ – Струмица, 
Струмица 2017, 257-265, сл. 1-4.

40 С. Ристески, op. cit., 70-71.
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времето на просветителската мисија на свв. Климент и Наум која се одвивала 
во овие области кон крајот на IX и почетоците на Х век. Самиот манастир 
преживувајќи бројни урнисувања и преградувања го задржал своето исклу-
чително духовно и статусно место сè до денешни дни.41

Манастирот Св. Марина од с. Л’нга над Подградец, според досегашни-
те сознанија потекнува од XIV век. Тој одново бил подигнат во 1666 година, 
за конечно да биде обновен и живописан во 1754 година.42

За подоцнежната духовна обнова на овие две светилишта најголема 
заслуга имал архиепископот Јоасаф (1719-1745) од Москополе.43

Одлучувачка улога во почитта кон култовите на свв. Климент и Наум, 
Седмочиследниците, но и кон св. Марина, елбасанскиот монах св. Никодим 
и зетскиот владетел св. Јован Владимир во охридско-преспанскиот регион 
во голема мера е резултат на печатењето црковна литература во Венеција 
(1690), во москополската печатница „Св. Наум“ и во манастирот „Св. Јован 
Претеча“ (1731). Притоа, биле отпечатени преку 20 книги меѓу кои и Ако-
лутијата на светителите од Охридската архиепископија (1741/42). Во тој 
културен наплив се јавуваат и нови ликовни дела меѓу кои и впечатливата, 
престолна икона на св. Јован Владимир и св. Марина (1711) од зографот је-
ромонах Константин и иконата на св. Марина од првата половина на XVIII 
век.44

Книжните, житијни икони обилуваат со податоци за св. Марина, нејзи-
ната популарност и детали од животописот, меѓутоа во однос на артефактот 
од Маркови Кули, Прилеп како медиум се разликуваат и аналогиите не се 
адекватни.45

Во овој период, сказанијата за чудотворноста на наведените светители, 
а особено за св. Марина, како, впрочем, и за св. Наум биле толку одомаќени 
и катадневно потврдувани што предизвикале појава на специфичен феномен 
за своевидна синергија на културните, обичајните, религиозни и етнички 
зближувања. Светоста на овие простори се темелела на локалната приврза-
ност, почит и исклучителната верба во чудотворењата на св. Марина и св. 

41 Ц. Грозданов, Ликовните и тематските иновации во охридско-москополскиот 
културен круг, Портрети на светителите од Македонија од IX-XVIII век, Скопје 1983, 199-
228, сл. 70 (Икона од св. Наум од 1711 со претстава на св. Марена и св. Јован Владимир) и 
сл. 71 (Житијна икона на св. Марена, прва половина на XVIII век, Музеј – Охрид); Idem, 
Св. Наум охридски, МАНУ, Скопје 2015; Ц. Грозданов, Духовни и културни традиции на 
Охридската архиепископија во делата на Христифор Жефарович – Џефар, Monumenta 1 
(2016), 197-216 etc.

42 Е. Луческа, op. cit., 120, н. 3-5 со цитирана опсежна литература.
43 И. Снегаров, История на Охридската Архиепископия – Патријаршия, Том 2, 

София 19952, 207-208.
44 Ц. Грозданов, Ликовните и тематските иновации, сл. 70-71, etc.
45 Cf. n. 29.
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Наум. Со тоа се надминувала и историската, и ликовната и религиозната 
фактографија. Тоа кулминирало со т.н. „диецезален патриотизам“ сплоту-
вајќи го околното население од православни: Македонци, Власи, Албанци, 
Грци од една и муслимани: Албанци, Турци и Роми од друга страна во не-
споделено почитување во моќите на овие светители. Во еден период тутор 
на манастирот Св. Марина бил Турчин.46

Проследувајќи ги ликовните извори може да се каже дека житијната 
двојна икона од црквата Св. Марина од VIII-IX век од Кипар, од Филоу-
са е најстара портативна икона од овој остров. Св. Марина е претставена 
во цел раст како оранта, додека наоколу се насликани сцени од нејзиното 
мачеништво.47

Култот кон св. Марина бил широко распространет меѓу христијаните 
почнувајќи од XI век и потоа. Во тоа голема улога одиграл и манастирот кој 
ѝ бил посветен, а се наоѓал надвор од ѕидините на Цариград. Тој бил особено 
почитуван по тоа што во него своевремено пребивал и св. Јован Богослов.48 

Најстарите фрески со претстави на св. Марина потекнуваат од црквата 
Св. Меркуриј на островот Крф (1074/1075).49

Во XI век нејзиното мачеништво се следи и во илуминациите и во 
сцени од календарот.50

Во XII век таа се среќава во фрескоживописот на Св. Врачи – Костур 
и Св. Ѓорѓи – Курбиново.51

Во едно од најголемите христијански светилишта – Синајскиот ма-
настир св. Катерина – забележана е и значајна словенска колонија уште од 
XI век. Впрочем оттаму потекнуваат и Синајскиот псалтир и  Синајскиот 
требник пишувани со глаголица.52 Во Синај особена почит имале пророците 
Мојсеј, Илија, Елисеј, како и Св. Марина на која и била посветена една од 
трите капели покрај северниот брод на Јустинијановата базилика.

46 Владика Николај Велимировић, Охридски Пролог, 504; Ц. Грозданов, Портрети 
на светителите, МАНУ, Скопје 2016, 229-230 etc.

47 A. Papageorgiou, Icons of Cyprus, fig. 34; S. Sopocleous, Icons of Cyprus, 120-121, 
no. 1a.

48 T.F. Mathews, Religious Organizationes and Church Arachitecture in the Glory of 
Byzantium, Art and Culture in the Middle Byzantine Era A. D. 843-1261, The Metropolitan 
Museum of Art, New York 1997, 24.

49 L. Vocotopoulos, Fresques du XIe siècle, 161-162.
50 П. Мијовић, op. cit., 193, 201, 205, 371.
51 C. Grozdanov, L. Hadermann-Misguich, op. cit., 17, fig. 22.
52 Познато е дека Јустинијан I го подигнал манастирот Св. Kатерина посветен на 

младата благородничка, маченичка од Александрија, која пострадала за христовата вера 
после долги мачења, со посекување. Се верувало дека нејзините мошти од ангелите биле 
однесени во светата Синејска Гора.



КАМЕНА ИКОНКА НА СВ МАРИНА – МАРКОВИ КУЛИ, ВАРОШ – ПРИЛЕП

153
Релациите на Синајскиот манастир со пошироките простори на запад 

се потврдени во втората половина на XIII век и се тесно поврзани со крсто-
носните походи.53

Моштите на св. Марина биле разнесувани од Антиохија уште од 980 
година. Делови од нив се наоѓаат во светогорскиот манастир Ватопед и во 
Хилендар.

Крстоносците ги носат на повеќе локации, особено во Италија.
За тоа постои обемна литература.54

Во Синајскиот манастир постојат повеќе икони од овој период со ликот 
на св. Марина, но не и со житијни особини. За проблематиката на овој труд, 
значајно е да се спомене заедничката икона на св. Катерина и св. Марина 
од XIII век.55

Меѓутоа, во подоцнежните, житијни, книжни икони од оваа провени-
енција забележани се преземања на елементи од мачеништвата на овие две 
светителки.56

Од Кипар, покрај најстарата икона од VIII-IX век, потекнува и една 
значајна, житијна икона од XIII век од црквата Св. Марина. Светителката 
на ова место е претставена со маченички крст во десната и со лева рака, 
исто така, свиена во лактот, со подигната надлактица, со видлива дланка и 
со исправени прсти на горе.57

Достоинствената позиција на фигурата, едноставноста во прикажу-
вањето на одеждата, нагласената скапоценост на ореолот и симболиката 
на вообичаениот став на маченичка со иконографска претстава со крст во 
десната и исправена лева дланка, во случајов опкружена со дури 16 сцени 
од нејзиното страдање, иако само делумно зачувани, јасно ја потврдуваат 
автентичноста на претставената маченичка св. Марина.58

Од тие причини, се чини, дека оваа икона би можела да биде пред-
лошка според која била изработена пекторалната иконка од Маркови Кули 
– Прилеп. Заради нејзината минијатурна површина, наместо житијни допол-
нувања околу претставата, јасно е напишан текст со нејзиното име (Сл. 1). 

53 А.И. Лидов, op. cit., 31.
54 Ј.С. Поповић, op. cit., 382-392; Lexikon ikonografije, 293; M.C. Ross, G. Doweney, 

Reliquary of St. Marina, Byzantinoslavica XXIII/1, Prague 1962, 41-44; J. Folda, Reliquary of 
St. Marina, The Glory of Byzantium, Art and Culture in the Middle Byzantine Era A. D. 843.-
1261., The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997, cat. no. 332, 496, 497; С. Петковић, 
Светитељске мошти и сликарство Хиландара, Осам векова Хиландара, Научни скупови, 
књ. 27, САНУ, Београд 2000, 629-631.

55 А.И. Лидов, op. cit., 31.
56 D. Papastratou, Paper icons: Greek Orthodox religious engravings, 1665-1899, Athens 

1990, 367-381; Ј. Чокревска-Филип, Книжна икона, 157-168.
57 A. Papageorgiou, Icons of Cyprus, fig. 34;  S. Sopocleus, Icons of Cyprus, 120, 121, n. 1a.
58 Ibid.
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И двојната икона на св. Катерина и св. Марина од втората половина на 

XIII век, со оглед на релацијата со Синај, од каде таа потекнува и врските 
со ова светилиште, како и неговиот однос со овие области, особено со кр-
стоносните походи, може, исто така, да се посочи како фактор на влијание.59

Значајно е да се спомене и подигањето на цркви посветени на св. Мари-
на во околните простори, токму во овие времиња.60 И во следните векови таа 
тенденција зема замав,61 додека народните преданија тоа го потврдуваат.62

Заклучни согледувања

Камената икона од Маркови Кули, Варош – Прилеп со ликот и натписот 
на св. Марина во мноштвото податоци за наведената проблематика прет-
ставува раритетен артефакт, специфична појава и своевидно дополнување 
на сознанијата за начините на христијанската богобојазливост и верба во 
моќта на светителите.

И покрај стилизацијата на ликовниот израз, факт е дека релјефната и 
изрезбарена претстава на светителката и натписот се одликуваат со веродос-
тојност и јаснотија во прикажувањето, но истовремено и со толку нагласена 
симплификација што во голема мера го отежнува барањето на поконкретни 
стилски, палеографски, хронолошки и просторни аналогии.

Каменот како материјал, во основа е релативно тежок за обработка. 
Истовремено минијатурната форма на иконките изискувале од изведувачот 
што поедноставно, сумарно прикажување на фигурите на светителите. Но, 
сепак, претставени се основните атрибути од типот на маченичка при што 
вешто е вклопен натписот, странично во два вертикални реда, со нејзиното 
име (Сл. 1). 

Изведувачот, веројатно член на монашка заедница, на тој начин го 
покажува своето солидно теолошко знаење, образование и писменост.

По својот изглед и содржина, камената иконка е наменета за верниците 
кои доаѓале од разни места да се помолат во светилиштата на св. Марина 
за кои се верувало дека се чудотворни со профилакса од демони, женски и 
детски болести, како и од временски непогоди.

59 Cf. n. 52, 53.
60 Во грамотата на кралот Милутин од самиот крај на XIII век посведочена е црквата 

Св. Марина лоцирана северо-западно од Скопско Кале. К. Петров, Преглед на сакралните 
споменици во Скопје и околината од XI-XIX век, Споменици на средновековната и поновата 
историја на Македонија, Том I, Скопје 1975, 80.

61 Г. Суботић, Св. Константин и Јелена у Охриду, Београд 1971, 53-54.
62 И. Велев, Преглед на средновековни цркви и манастири во Македонија, Наша 

книга, Скопје 1990, 114, 115; С. Ристески, op. cit., 70-71; T. Вражиновски, Манастирите и 
црквите во народната традиција, Матица, Скопје 2011, 137-150, 318-325, еtc.
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И покрај „поскромните“ изведбени квалитети, изработени за широка 

употреба во „народен стил“, камените иконки имале вредност на реликвии 
преку кои се пренесувале и „трајно“ се поседувале моќите од светителите 
кои биле чудотворни и адекватни на нивните молитвени барања.

Тоа значи дека и пекторалната иконка од Маркови Кули е, всушност, 
прикладна реликвија набавена од некој од храмовите посветен на св. Марина 
преку која носителот барал спас за тегобите од доменот на нејзините моќи.

Со оглед на атипичноста и едноставноста во изведбата, можната долго-
трајност во употребата на каменот – хлориден шкрилец, како материјал, 
недостигот на интерактивни, петрографски анализи, како и раритетноста на 
примерокот од Маркови Кули – Прилеп,  оправдани се недоумиците околу 
временската и просторна провениенција.

Имено, и Б. Бабиќ како пронаоѓач дал различни хронолошки толку-
вања определувајќи ја најнапред во XIV-XV век,63 а потоа во периодот XII-
XIII век.64

По деталната иконографска анализа стои претпоставката дека како 
праурнек, најблиска аналогија може да се најде во култната житијна икона 
од Кипар од XIII век.65

На тоа време се надоврзува и дисперзијата на популарноста на св. 
Марина со крстоносните движења и разнесувањето на нејзините мошти во 
Европа.66 Извесно влијание од тоа време може да се согледа и во двојната 
икона од престижното светилиште во Синај во претстава на св. Катерина и 
св. Марина од втората половина на XIII век.67

Ако на тоа се додадат и податоците од археолошката стратиграфија во 
кои децидно се вели дека иконката од Маркови Кули – Прилеп била откриена 
во слој со материјали од XII-XIV век,68 датирањето во XIII век, со можна 
подолготрајна употреба, се чини оправдано.

Местото на наоѓање со „феудален дворец“, темелни остатоци од не-
именувана црквичка од XIII-XIV век (Sic!) постоењето на детски гроб и 
стратум од XII-XIV век и севкупниот археолошки контекст навестуваат, сè 
уште енигми кои допрва треба да се одгатнат.

Без да се прејудицира просторната провениенција, како интересен 
куриозитет, дури и како вонвременска и вонпросторна реминисценција од 
зачуваната народна меморија блиска до носењето камени реликвии од све-

63 Б. Бабиќ, Средновековно културно богатство, 65, сл. 181, кат. бр. 181.
64 Б. Бабиќ, Материјалната култура, 44, 45, n. 33.
65 Cf. n. 57.
66 Cf. n. 52-55.
67 A.И. Лидов, op. cit., 31.
68 Б. Бабиќ, Материјалната култура, 18, 44, 45, сл. 14.
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тите, христијански места, може попатно да се спомене и обичајот на земање 
„камче“ од пештерата кај манастирот Св. Марина над Подградец.

Во фасцинантната народна имагинација во недостиг на моштите, ка-
менот „ги впил и зачувал“ нејзините чудотворни моќи. Потоа, тие можеле 
со посебен обред да се пренесат на верниците кои ги поседувале.69

И покрај недофатливоста на прецизните просторни податоци за поте-
клото на камената иконка на св. Марина од Маркови Кули – Прилеп, факт 
е дека со нејзиното наоѓање е откриен уште еден медиум за општење со 
чудотворноста на христијанските светители. Тоа е и значаен сегмент од 
светогледот и верувањата присутни во средновековниот менталитет.

69 Cf. n. 33.
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STONE ICON OF ST. MARINA
– MARKOVI KULI, VAROSH – PRILEP 

Summary

St. Marina/Marena or Ognyena Maria (Fiery Mary), as well as St. Naum 
of Ohrid, are among the most venerated saints in these areas, not just among 
Christians of all ethnic backgrounds and religious affiliations, but also among 
indigenous Muslims. This phenomenon is closely related to the popular legends 
concerning their fabled healing powers and miracle-working.

There is extensive authentic and expert literature about St. Marina, the 
temples, iconography and the pictorial representations on frescos and icons, as 
well as more recent literary and hagiographic output with detailed observations 
drawn from written sources, hagiographies, popular tales, etc. 

The miniature stone icon with a hanger ring discovered during the 
archaeological excavations at Markovi Kuli, Varosh – Prilep, showing her torso 
and containing a full description, opens up new insights into the ways people 
maintained spiritual communication with this saint (Fig. 1, Fig. 2).

The find was discovered in a layer dating to the 12th -14th century, at Point 
86, where remains were also found of a ‘feudal castle’, preserved foundations 
with parts of the 13th-14th century frescos from an unnamed little church (7.50 
x 4.00 m), additional rural structures and a child’s grave. Thus, in addition to 
the data from hagiographies, written records, iconographic designs of frescos, 
icons, literary production and ethnological material, this rare finding can also be 
analyzed using an archaeological methodology. 

Summarizing the results of this interdisciplinary research, it can be said 
that the icon dates to the 13th century. It served as a relic brought from a temple 
dedicated to St. Marina, who was respected for her healing and other miraculous 
powers in the field of women’s and children’s diseases and fertility, and also 
provided protection from demons and bad weather, thunder, fires, floods, and 
more. 

The spatial provenance is still enigmatic; however her presence and the 
legends created by the people confirm her popularity over the centuries.

 



Сл. 2. Страничен изглед на иконката со зачувана ушка за прикачување
Fig. 2. The side of the icon with preserved hanger ring

Сл. 1. Предна страна на камента иконка од Маркови Кули, Варош – Прилеп
Fig. 1. Front of the stone icon from Markovi Kuli, Varosh - Prilep
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Aпстракт
Во трудот се обработува еден сегмент од политичката активност на благородни-
кот Стрез, господарот на Просек, на реката Вардар. Врз основа, главно, на совре-
мените латински извори, се прави обид да се реконструира неговата политика кон 
соседното Латинското Царство, во контекст на општата сложена геополитичка 
ситуација на Балканот по Четвртата крстоносна војна во 1204 година.

Клучни зборови: Стрез, Просек, Солун, Латинско царство, Солунско кралство, Маке-
донија, Бугарија, Србија, Хенрих  I, Епир, Никеја, Борил, Михаил Ангел

Abstract 
The paper deals with an element of the political activity of the nobleman Strez, the master 
of Prosek on the Vardar River. Based mainly on contemporary Latin sources, an attempt 
is made to reconstruct its policy towards the neighbouring Latin Empire in the context of 
the general complex geopolitical situation in the Balkans in the aftermath of the Fourth 
Crusade in 1204..

Key words: Strez, Prosek, Thessalonica, Latin Empire, Kingdom of Thessalonica, Macedonia, 
Bulgaria, Serbia, Henry I, Epirus, Nicaea, Boril, Michael Angelos

По пропаѓањето на Византија во Четвртиот крстоносен поход и форми-
рањето на Латинското царство во Цариград (1204) Балканскиот по-

луостров се нашол во многу тешка и деликатна ситуација. На местото на 
Византија, покрај Латинското Царство, биле формирани и други држави 
(Никеја, Епир) кои започнале долгогодишна борба за византиското наслед-
ство и повторното освојување на Цариград. Во зависност од констелацијата 
на силите, политичката карта на Балканот трпела големи и чести промени. 
Во една таква сложена ситуација, во северните територии на Македонија се 
осамостоил и дејствувал благородникот Стрез. Тој бил припадник на вла-
деачката династија во Бугарија, роднина на царот Калојан и на неговиот 
наследник царот Борил.1 Учествувал во борбата за престолот, што започнала 

* Под истиот наслов, сумарен приказ на политиката на Стрез кон Латинското Царство 
е публикуван во зборникот „60 години Институт за историја“, Скопје 2010, 27-30.

1 Местото на Стрез во бугарската владеачка династија и неговите роднински врски, 
според податоците со кои располага современата историска наука, тешко можат попрецизно 
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во Бугарија по смртта на царот Калојан (8.10.1207). Кога ја загубил борба-
та за бугарскиот престол, Стрез избегал во Србија и со српска помош, кон 
средината на 1208 година, освоил поголем дел од териториите во Средно 
Повардарие и пошироко и формирал независно феудално владеење со цен-
тар во Просек,2 една од најнепристапните и најзначајните тврдини на реката 
Вардар во средниот век.3

Политиката на Стрез кон своите соседи (Србија, Бугарија, Епир, Ла-
тинското Царство) била мошне променлива и прилагодена на општата по-
литичка ситуација на Балканот во овој период. Постигнувајќи одредена цел 
Стрез лесно ја менувал својата политичка ориентација, обидувајќи се да 

да се одредат. Во историографијата, обично, се смета дека Стрез бил брат на Борил. Сп. П. 
Мутафчиев, Владетелите на Просек, Избрани произведения I, София 1973, 233; В. Златар-
ски, История на бьлгарската дьржава през средните векове, Т. III, София 1972, 271, кој 
смета дека Стрез бил помал брат на Борил; G. Prinzing, Bedeutung Bulgariens und Serbiens in 
den Jahren 1204-1219 im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der Byzantinischen 
Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzuges, München 1972, 100; 
И. Божилов, В. Гюзелев, История на средновековна Бьлгария, т. I, София 1999, 467, 472. 
Во поново време ваквото мислење го прифаќа и Г. Николов, Самостоятелни и полуса-
мостоятелни владения вьв вьзобновеното Бьлгарско царство(края на XII-средата на XIII 
в.), София 2011, 98-100, кој детално расправа за роднинските врски на Стрез со бугарските 
цареви и смета дека Стрез бил поголем брат на Борил и како таков имал поголеми права на 
престолот во Трново. Од друга страна, доста аргументирано, ваквото мислење го отфрла 
Е. Савчева, Севастократор Стрез, Годишник на Софийския университет, Исторически 
факултет 68 (1974), София 1979, 69-73, која смета дека Стрез и Алексиј Слав биле браќа, а 
двајцата биле братучеди на Борил. Сп. и Р. Радиќ, Обласни господари у Византији крајем XII 
и у првим деценијама XIII века, Зборник радова Византолошког института, 24-25, Београд 
1986, 224 бел. 3 и таму наведената литература, кој детално расправа по оваа проблематика 
и го остава прашањето отворено.

2 Сп. Историја на македонскиот народ, кн. 1, Скопје 1969, 184; П. Мутафчиев, Вла-
детелите, 248; В. Златарски, История III, 280-282; Е. Савчева, Стрез, 76; Cf. G. Prinzing, 
Bedeutung, 100 sq.

3 Просек прв пат во изворите се спомнува кај Јован Скилица во врска со походот 
на царот Василиј II против Самуиловото царство во 1018 г. (Cf. Ioannis Scylitzae, Sinopsis 
Historiarum, I. Thurn (ed.), Berolini et Novi Eboraci 1973, 358, 88) и во првата повелба, која 
Василиј II во 1019 г. ѝ го дал на Охридската архирпископија (Сп. Й. Иванов, Бьлгарски 
старини изь Македония, София 1931, 551). Просек и во наредните векови претставувал 
важно утврдување. За тоа сведочат изворите од XII, XIII и XIV век, а за неговата истори-
ско-географска положба постои обемна литература. Сп. Р. Радић, Обласни господари, 198, 
бел. 17; V. Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale, Paris 1989, 149 sq. Последни-
те децении на минатиот и првите на овој век во Просек и поблиската околина вршени се 
значајни археолошки истражувања. За резултатите од овие истражувања сп. И. Микулчиќ, 
Топографијата на Стенае-Просек-Демир Капија, ГЗФФ 15-16, (41-42), Скопје 1988-1989, 
65-87; Idem, Средновековни градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996, 230-238; Н. 
Чаусидис, Средновековни наоди од Просек, ГЗФФ 14 (40), Скопје 1987, 171-196; Е. Манева, 
Средновековна некропола Пепелиште, Скопје 2000; Иста, Крстеви, средновековна некро-
пола, Скопје 2000; Р. Михајловски, О. Петров, Нови наоди од тврдината Просек, Демир 
Капија:печатот на Георги Инеот, севаст и паракимомен, 1198 г., Патримониум. МК, 
год. 10, бр. 15, Скопје, 2017, 227-231; О. Петров, Претходен извештај за археолошките 
истражувања на локалитетот Кале-Стрезов град, с. Человец, Демир Капија, Археол.
Инф. бр. 2, Прилеп 2018, 135-141; Idem, A Newly Discovered Early Christian Barrel-vaulted 
Tomb in Demir Kapija, FAB IV, Скопје 2018, 405-425.
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се прилагоди на постоечката констелација на силите во неговото опкружу-
вање. Во тој контекст, мошне интересен е неговиот однос кон Латинското 
Царство, односно, кон латинската крстоносна држава со центар во Солун, 
која влегувала во составот на Латинското Царство.

Набрзо по осамостојувањето во Просек, Стрез ја сменил својата поли-
тичката ориентација. Проценил дека повеќе не му е потребна српска помош, 
започнал постепено да се одвојува од Србија и на крајот целосно раскинал 
со Србите.4 Своето внимание сега господарот на Просек го насочил кон југ, 
кон соседната солунска крстоносна држава, која била зафатена со внатреш-
ни немири. Имено, по смртта на нејзиниот основач, маркизот Бонифациј 
Монфератски,5 настанал расцеп помеѓу крстоносците во Солун. Државата се 
нашла во многу тешка и деликатна ситуација. Ломбардискиот благородник 
Хуберто Биандрате, регент на малолетниот Димитриј, синот на Бонифациј, 
постепено ја истиснал од власта вдовицата на Бонифациј, Марија, и станал 
прв човек во државата. Околу себе ги собрал останатите ломбардиски баро-
ни, одбил да го признае сизеренитетот на латинскиот цар и започнал да води 
политика, која имала за цел формирање на една посебна држава со центар во 
Солун, независна од Цариград. Наспроти ломбардиската партија, останатите 
рицари во државата, предводени од вдовицата Марија, и останале верни на 
политиката на бившиот сизерен Бонифациј Монфератски, кој што, заради 
бугарската опасност од север, во 1207 г. се смирил со латинскиот цар Хенрих 
и го признал неговиот сизеренитет.6

За да ја среди ситуацијата во солунската држава, латинскиот цар Хе-
нрих I (1206-1216) морал лично да интервенира. После низа перипетии и 
тешкотии, на 2 јануари 1209 г. успеал да влезе во Солун, а веќе на 6 јануари 
побрзал да го круниса малолетниот Димитриј за крал.7 Со крунисувањето 
на Димитриј солунската крстоносна држава конечно добила статус на крал-
ство, а нејзиниот владетел ја признал врховната власт на латинскиот цар и се 

4 Раскинувањето се случило, најверојатно, во првата половина на 1209 година. Сп. П. 
Мутафчиев, Владетелите, 258; Е. Савчева, Стрез, 78. Cf. G. Prinzing, Bedeutung, 105 sq., кој 
одвојувањето на Стрез од Србите го става многу подоцна, пролетта 1211 година. Во 1211 г. 
го датира раскинувањето (на Стрез) со Србите и Г. Николов, Самостоятелни владения, 107.

5 Бонифациј Монфератски, главниот водач на Четвртата крстоносна војна, загинал 
во еден поход против Бугарите на 4 септември 1207 година (G. Villehardouin, La conquête de 
Constantinople II, éditée et traduite par E. Faral, Paris 1939, 312-314, par. 498-499). Cf. J. Long-
non, L’Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée, Paris 1949, 99; G. Prinzing, 
Bedeutung, 81 sq.; В. Златарски, История III , 251.

6 G. Villehardouin, op. cit., 308-310, par. 495-496. Cf. J. Longnon, Empire, 99; Б. Ферјан-
чић, Почеци солунске краљевине(1204-1209), ЗРВИ VIII/2, Београд 1964, 112.

7 H. de Valenciennes, Histoire de l’empereur Henri de Constantinople, J. Longnon (ed.), 
Paris 1948, 79, par. 605; Сп. Б. Ферјанчић, Почеци, 113; G. Prinzing, Der Brief Kaiser Heinrichs 
von Konstantinopel vom 13. Januar 1212, Überlieferungsgeschichte, Neuedition und Kommentar, 
Byzantion 43, Bruxelles 1973, 422.
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сметал за негов вазал. Меѓутоа, отпорот на ломбардиските барони сè уште 
не бил скршен. Бароните се повлекле кон југ и се обиделе да ја продолжат 
борбата против латинскиот цар. Поради тоа, пролетта истата година Хенрих 
I се упатил во Тесалија и Средна Грција и успеал со силата на своето оружје 
конечно да ги принуди на покорност ломбардиските благородници.8

Внатрешните борби во Латинското Царство се обиделе да ги искорис-
тат неговите соседи. Додека престојувал во Теба, Хенрих добил известување 
дека бугарскиот цар Борил (1207-1218) со голема војска се спрема да навлезе 
во неговата земја.9 Поради тоа, латинскиот цар го прекинал походот кон југ и 
побрзал назад кон Солун. Брзото враќање на царот Хенрих ги обесхрабрило 
Бугарите, кои се откажале од планираниот напад.

Внатрешните немири во солунската држава се обидел да ги искористи 
и нејзиниот западен сосед, епирскиот владетел Михаил I Ангел (1205-1214). 
Во почетокот, изгледа, имал извесни успеси и продрел до околината на Со-
лун. Меѓутоа, кога латинскиот цар успеал да ги смири ломбардиските ба-
рони, епирскиот напад бил одбиен, а Михаил Ангел му предложил на царот 
Хенрих склучување мировен договор.10 Преговорите се воделе летото 1209 г. 
во еден манастир во близината на Солун. Притоа, епирскиот владетел ја при-
знал врховната власт на латинскиот цар и му положил вазална заклетва. Бил 
договорен и династички брак помеѓу најстарата ќерка на епирскиот владетел 
и Евстатиј, братот на царот Хенрих.11 Со тоа, походот на латинскиот цар на 
запад завршил со целосен успех. Ломбардиските барони биле смирени, а во 
кругот на вазалите на царот влегол и епирскиот владетел Михаил I Ангел.

Стрез будно ги следел настаните во соседството, надевајќи се дека ќе ја 
искористи ситуацијата за проширување на своите територии кон југ. За него 
било интересно и настојувањето на Епирците да ја искористат ситуацијата за 
проширување на своите територии за сметка на териториите на Солунското 
кралство, бидејќи и самиот имал такви планови. Меѓутоа, кога завршиле 
воените судири и ситуацијата се смирила, расплетот на настаните не бил 
поволен за него. Наместо раскараните Латини од солунската крстоносна 
држава, на патот на неговите експанзионистички планови кон југ сега стоел 
латинскиот цар со целиот свој авторитет и воена сила. 

8 За бунтот на ломбардиските рицари и борбата на царот Хенрих со нив, подетално 
види: J. Longnon, Empire, 106-111. 

9 H. de Valenciennes, Histoire, 117, par. 686. Сп. В. Златарски, История III, 284 sq., кој 
мисли дека Борил го презел походот против Стрез, а не против Латините од Солун. Неговото 
мислење го прифаќа и Е. Савчева, Стрез, 79.

10 Cf. J. Longnon, Empire, 122.
11 H. de Valenciennes, Histoire, 120-121, par. 693-694; Cf. J. Longnon, Empire, 122; D. 

Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford 1957, 28 sq.
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Во историографијата, во поново време, искажано е мислење дека ле-

тото 1209 г. латинскиот цар со своите вазали презел воена кампања против 
Стрез.12 Во познатите извори не успеавме да најдеме потврда за ваквото 
мислење. Тоа, пред сé, се однесува на Анри од Валансиен, историчарот на 
царот Хенрих, кој детално известува за активностите на латинскиот цар во 
овој период, но нема податоци за негов поход против господарот на Просек.

Под влијание на големиот успех на царот Хенрих во борбата против 
ломбардиските барони и Епирците, импресиониран од неговата голема во-
ена моќ, изгледа дека, во оваа прилика, и господарот на Просек ја признал 
врховната латинска власт и му положил заклетва на верност на латинскиот 
цар. Во историографијата се смета дека Стрез му положил вазална заклетва 
на царот Хенрих во исто време со Михаил Ангел.13 Меѓутоа, Валансиен, кој 
известува за заклетвата на епирскиот владетел, не знае ништо за вазалната 
заклетва на Стрез. Ако се знае дека Валансиен во својот труд ги опишува 
настаните до крајот на летото 1209 г. тогаш може да се заклучи дека Стрез 
ја положил вазалната заклетва подоцна, по Михаил Ангел, најверојатно, 
есента 1209 г., пред да се упати латинскиот цар назад кон престолнината, 
кон крајот на есента истата година.

Вазалната заклетва на Стрез немала вистинско значење. Таа била плод 
на моменталната ситуација и претставувала лукав потег на господарот на 
Просек. Присуството на латинскиот цар во близина на неговите владеења, а 
посебно во близина на неговата престолнина, претставувало директна опас-
ност за сигурноста на териториите што ги владеел. Опасноста се зголемила 
уште повеќе по успешните војни на латинскиот цар против ломбардиските 
барони и против Епирците. За да им обезбеди сигурност на своите владеења 
Стрез го признал сизеренитетот на латинскиот цар. Меѓутоа, набрзо по не-
говото заминување кон Цариград, кога престанала опасноста, тој ја отфрлил 
дадената вазална заклетва. И не само тоа, започнал со остварувањето на 
планот за проширување на власта кон југ за сметка на териториите на Со-
лунското кралство. Свесен дека сам не ќе може успешно да војува против 
Латините од Солун, господарот на Просек се потрудил да најде сојузник. Го 
нашол во лицето на епирскиот владетел Михаил Ангел, којшто исто така ја 
отфрлил вазалната заклетва и имал потреба од сојузник во борбата против 
Латините. Заедничката цел, сосема природно, ги зближила двајцата владе-

12 Сп. Г. Николов, Самостоятелни владения, 105 сл. Според Николов, во походот 
на царот Хенрих против Стрез учествувал и деспотот Алексиј Слав. За ваквото мислење, 
навистина, не успеавме да најдеме потврда во изворите. 

13 Cf. J. Longnon, Empire, 122.
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тели и соседи, кои започнале припреми за заеднички напад на Солунското 
кралство.14

Нападот на сојузниците започнал наредната 1210 година.15 Поради 
тоа и латинскиот цар Хенрих во едно свое писмо од 13 јануари 1212 година 
пишува за Стрез и Михаил како за свои главни непријатели во областа на 
Солунското кралство.16

Писмото царот Хенрих го испратил од Пергам во Мала Азија до сите 
свои пријатели (universis amicis suis), за да ги извести за победите што ги 
извојувал против своите четири главни непријатели: Никејскиот владетел 
Теодор Ласкарис, бугарскиот владетел Борил, епирскиот Михаил Ангел и 
Стрез.17 Поради тоа, ова писмо, покрај историјата на Валансиен, претставува 
најважен извор за политиката на Латинското Царство кон соседните земји 
во периодот од 1209-1212 година.18 Писмото, покрај српските житија, прет-
ставува, воопшто, најважен извор за Стрез, неговата политика и неговите од-
носи со соседните земји во споменатиот период. Во писмото, царот Хенрих 
натаму пишува дека Стрез и Михаил Ангел ја прекршиле дадената заклетва 
на верност и со сите свои сили настојувале да ја уништат латинската власт 
во овој дел од неговата држава.19

Сојузниците во почетокот, изгледа, имале извесни успеси во борбата 
против Латините од Солун. Бароните од Солунското кралство не можеле 
сами да се справат со нивните напади, па затоа морал лично да интервенира 
царот Хенрих. Како што самиот вели во писмото, тој марширал 12 дена од 

14 Cf. D. Nicol, Despotate, 33 sq., кој, под влијание на старата историографија, го 
изедначува Стрез со Добромир Хрис. Сп. Е. Савчева, Стрез, 82; История на Бьлгария, т. III, 
София 1982, 149 (Б. Примов). Принцинг (Bedeutung, 104) смета дека Стрез и Михаил Ангел 
дејствувале независно еден од друг, без претходен договор. Неговото мислење го прифаќа 
и Г. Николов, Самостоятелни владения, 107. Сепак, Стрез не располагал со таков воен 
потенцијал, кој би му овозможил сам успешно да војува против латинскиот цар. Од ната-
мошниот тек на војната јасно произлегува дека господарот на Просек не бил во состојба, и 
покрај помошта што му ја испратил бугарскиот цар Борил, успешно да им се спротивстави 
на Латините од Солун, а камо ли на оклопниците на царот на Латинското царство.

15 Сп. П. Мутафчиев, Владетелите, 256; Е. Савчева, Стрез, 82, која мисли дека целта 
на нападот била да се одвлече вниманието на латинскиот цар од дејствувањето на царот 
Борил; Р. Радић, Обласни господари, 229. Cf. J. Longnon, Empire 124; D. Nicol, Despotate, 34.

16 „In altera vero parte, videlicet in regne Thessalonice, errant Michaelicius, traditor po-
tentissimus, et Stracius, nepos Johannicii, magni olim populatoris Grecie”. Cf. G. Prinzing, Brief, 
411,18 - 412,20.

17 Наведувањето на Стрез во писмото на латинскиот цар заедно и рамноправно со 
тројцата владетели на држави, според српскиот историчар Р. Радић (Обласни господари, 
229), јасно говори за неговото самостојно владеење, речиси, како владетел на независна 
држава. 

18 Cf. G. Prinzing, Bedeutung, 103.
19 „qui licet duo nobis fidelitatis iuramenta prestitissent, totis tamen viribus in partibus illis 

nostro exitio imminebant”. Cf. G. Prinzing, Brief, 412, 20-22.
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Цариград и заедно со бароните од Солунското кралство долго водел борба 
со нив.20

Со доаѓањето на латинскиот цар, ситуацијата на бојното поле битно 
се променила. Сојузниците не се осмелиле да прифатат отворена битка со 
латинската војска и морале да се повлечат. Пред енергичното настапување 
на царот Хенрих, сојузниците не само што се повлекле, туку биле принуде-
ни повторно да го признаат неговиот сизеренитет и да му положат вазална 
заклетва. Меѓутоа, откако ќе поминела опасноста, ја прекршувале дадената 
заклетва и ги обновувале нападите. Поради тоа, латинскиот цар, во споме-
натото писмо се жали дека Стрез три пати, а Михаил Ангел четири пати 
му положувале заклетва на верност и дека исто толку пати ја прекршувале 
дадената заклетва.21

Ваквата тактика, сепак, не им помогнала многу на сојузниците. Латин-
скиот цар успеал да освои поголем дел од нивната најдобра земја и, како 
што пишува во писмото, да не го викале постојано на други страни, поради 
други обврски, за нив не би останало место во неговото Царство, каде што 
би можеле да се засолнат.22 Поучен од поранешното искуство, свесен за пре-
вртливата политика на Стрез и Михаил Ангел, царот Хенрих решил зимата 
1210/1211 година да ја помине во Солун. За време на неговиот престој во 
Солун Стрез мирувал и го почитувал вазалниот договор.

Другите двајца непријатели на Латинското Царство, никејскиот импе-
ратор Теодор I Ласкарис (1204-1222) и бугарскиот цар Борил, користејќи го 
отсуството на латинскиот цар, планирале заеднички да го нападнат Цари-
град, едниот од копно, а другиот од море.23 Откако бил известен за ваквата 
опасност, латинскиот цар во март 1211 г. се упатил од Солун кон Цариград. 
На патот кон престолнината Бугарите му припремиле заседа кај Русион во 
Тракија. За да ја избегне заседата Хенрих продолжил кон Цариград по патот 
што водел покрај морето. Со војници од гарнизоните во крајбрежните гра-
дови го зголемил својот одред, а кога од Цариград му пристигнал поголем 

20 G. Prinzing, Brief, 412, 22-26. Cf. J. Longnon, Empire, 124 sq.
21 „Quarter enim Michaelicius et ter Stracius iuramenta nobis prestiterunt, quod neuter 

illorum totiens infringer dubitavit” (G. Prinzing, Brief, 412, 30-31); Cf. J. Longnon, Empire, 122; 
G. Prinzing, Bedeutung, 103.

22 „Nos enim de optima terra quam temebant, maiorem partem eis abstulimus, et nisi maiora 
negocia nos Constantinopolim revocarent, non eis sola domuncula in nostro imperio remansisset” 
(G. Prinzing, Brief, 412, 34-36). Сп. Г. Николов, Самостоятелни владения, 106 сл., кој ги 
датира воените дејства на латинскиот цар против Стрез и Михаил Ангел помеѓу декември 
1208 и есента 1209 година, иако од изворите е јасно дека латинскиот цар дошол во Солун 
на 2 јануари 1209 г.

23 G. Prinzing, Brief, 412, 37-39.
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одред војници, латинскиот цар се упатил против Борил, но не го нашол, 
бидејќи бугарскиот владетел веќе се повлекол.24

Стрез го искористил заминувањето на латинскиот цар од Македонија 
за обновување на воените акции против Солунското кралство. Овој пат 
дејствувал во сојуз со бугарскиот цар Борил. Бидејќи, епирскиот владетел 
му останал верен на царот Хенрих, на Стрез му бил потребен нов сојузник 
за борба против Солунското кралство. Латините од Солун биле воено посу-
периорни, па затоа не се осмелувал сам да започне војна со нив. Од друга 
страна, бугарскиот цар Борил веќе подолго време бил соочен со внатрешни 
тешкотии во државата. Незадоволството од неуспесите во борбата против 
Латинското Царство постојано растело, а се зголемила и опасноста од бого-
милското движење, кое во негово време особено се засилило. 

Несредената внатрешна ситуација во Бугарија го принудила царот Бо-
рил да ги заборави поранешните непријателства и да се смири со Стрез. 
Смирувањето со Стрез Борил го искористил за јакнење на своите позиции во 
државата, бидејќи на тој начин успеал да неутрализира еден дел од неговите 
внатрешни непријатели. Од тие причини, најверојатно, во почетокот на 1211 
г. дошло до измирување и склучување сојуз помеѓу овие двајца, некогаш 
крвни непријатели.25 Се смета дека, во таа прилика, при помирувањето, бу-
гарскиот цар Борил му ја доделил на Стрез титулата севастократор.26 Един-

24 G. Prinzing, Brief, 412, 46-68. Cf. J. Longnon, Empire, 125. Сп. П. Мутафчиев, 
Владетелите, 256 сл.; В. Златарски, История, III, 304; Г. Николов, Самостоятелни 
владения, 108 сл.

25 Сп. В. Златарски, История, III, 285 сл., кој го датира помирувањето помеѓу Стрез 
и Борил многу порано, во 1209 г., а неговото мислење го прифаќа и Р. Радић, Обласни 
господари, 227 сл.; П. Мутафчиев, Владетелите, 258, смета дека помирувањето се случило, 
ако не во исто време, тогаш набрзо по раскинувањето на Стрез со Србите. Cf. G. Prinzing, 
Bedeutung, 105 сл., кој смета дека пролетта 1211 г. е времето кога Стрез, одвојувајќи се од 
Србите, склучил сојуз со Борил. Неговото мислење го прифаќа и Г. Николов, Самостоятелни 
владения, 108 и заб. 114, кој помирувањето го датира во 1210 или во почетокот на 1211 
година.

26 Сп. В. Златарски, История, III, 286. Мислењето на Златарски, главно, е прифатено 
во историографијата. Сп. Г. Цанкова-Петкова, Бьлгаро-грьцки и бьлгаро-латински 
отношения при Калоян и Борил, Известия на Института за история, т. 21, София 1970, 
163; Р. Радић, Обласни господари, 227 сл. и бел. 25, кој детално расправа по ова прашање 
и изнесува една интересна, но, се чини, премногу смела претпоставка, дека, како услов за 
помирувањето, Стрез се откажал од царските амбиции, а Борил го признал за независен 
господар на териториите што ги владеел; И. Божилов, В. Гюзелев, История, 472. Сп. и Г. 
Николов, Самостоятелни владения, 99 сл. и бел. 89, кој мисли дека севастократорската 
титула во Бугарија во тој период стоела повисоко од деспотската, поаѓајќи, веројатно од 
редоследот во Синодикот. Меѓутоа, познато е дека деспотската титула била прва по ранг, 
веднаш по царската. Сп. Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, 
Београд 1960, 9, 12; И. Билярски, Институциите на средновековна Бьлгария, София 1998, 
20 сл., кој смета дека деспотската титула во првата половина на XIII в. не била типична за 
дворот во Трново, па затоа Александар, братот на царот Иван II Асен, го добил пониското 
севастократорско достоинство. 
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ствен извор каде што Стрез се споменува со оваа висока титула е Синодикот 
на царот Борил. Таму неговото име е забележано помеѓу имињата на севас-
тократорот Александар, братот на Иван II Асен и деспотот Алексиј Слав.27

Во изворите со кои располага современата наука нема податоци кои 
би помогнале попрецизно да се утврди од кого ја добил Стрез оваа висока 
титула. Во историографијата преовладува мислењето дека ја добил од дво-
рот во Трново, најверојатно, од царот Борил28 или од неговиот претходник, 
царот Калојан.29 Сепак, сметаме дека не би требало сосема да се отфрли и 
можноста севастократорската титула Стрез да ја добил од латинскиот цар 
Хенрих, како негов вазал. Исто како што ја добил од латинскиот цар, мал-
ку време пред тоа (ноември 1208 г.), деспотската титула неговиот роднина 
Алексиј Слав.30

По повлекувањето на латинскиот цар од Солун, додека Борил му спре-
мил заседа во Тракија, Стрез навлегол на територијата на Солунското крал-
ство. Меѓутоа, овој пат господарот на Просек бил спремно дочекан. Баро-
ните од Солунското кралство на чело со Евстатиј, братот на царот Хенрих, 
кој останал во Солун да им помогне на тамошните барони, и германскиот 
гроф Бертолд Каценеленбоген, успешно му се спротивставиле на нападот 
на Стрез. На Латините од Солун на помош им дошол и епирскиот владетел 
Михаил Ангел, довчерашниот сојузник на Стрез. На Стрез не му помогна-
ле ниту 52-та одреди војска што му ја испратил како помош бугарскиот 
цар Борил. Во борбата против солунските Латини и Епирците, Стрез бил 
потиснат кон север и бил присилен да ја прифати главната битка на своја 
територија. Решавачката битка се одиграла доцна пролетта 1211 година во 
Пелагониската рамнина и завршила со катастрофален пораз на Стрез и не-

27 „Ale©androu sevastokratorou bratou velikago q{rh ashnh i strhëü sev-
astokratorou i slavou despotü,vhcnaa imy (pamõty)”. Сп. М.Г. Попруженко, Синодикь 
царя Бьорила, София 1928, 87. Редоследот во Синодикот кадешто Стрез се наведува по 
Александар, кој севастократорската титулата ја добил подоцна, како и отсуството на податок 
за евентуалната блиска роднинската поврзаност на Стрез со Борил, како што е тоа направено 
со Александар, се чини, оди во прилог на мислењето дека Борил и Стрез не биле браќа. 
Според Е. Савчева (Стрез, 73), името на Александар се наоѓа пред имињата на Стрез и 
Слав, бидејќи последните двајца завземале подалечно место во родословната линија на 
Асеновци. Сп. и Г. Николов, Самостоятелни владения, 123, кој смета дека редоследот во 
Синодикот е направен според заслугите и според местото по ранг на споменатите личности 
во Бугарското царство.

28 В. Златарски, История, III, 285 сл.; Б. Ферјанчић, Севастократори у Византији, 
ЗРВИ 11 (1968), 167, бел.143; G. Prinzing, Bedeutung 105 sq.; Р. Радић, Обласни господари, 
228. 

29 П. Мутафчиев, Владетелите, 233-235; Е. Савчева, Стрез, 79, 86-91.
30 Сп. Б. Ферјанчић, Деспоти, 33 сл.; К. Аџиевски, Деспот Алексиј Слав-самос-

тоен феудален владетел во Македонија, ГЗФФ 3 (29), Скопје 1977, 84; И. Билярски, 
Институциите, 48.
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говите бугарски сојузници.31 Така, и овој обид на господарот на Просек да 
ја прошири својата власт кон југ за сметка на териториите на Солунското 
кралство завршил со целосен неуспех.

Есента истата година слична судбина доживеал и сојузникот на Стрез, 
бугарскиот цар Борил. Користејќи ја зафатеноста на царот Хенрих во борба-
та против Никејците во Мала Азија, Борил навлегол во Македонија. Меѓу-
тоа, бароните од Солунското кралство, предводени од Евстатиј и Бертолд 
Каценеленбоген спремно го дочекале бугарскиот напад. На Латините од 
Солун на помош им дошол и господарот на Мелник, зетот на царот Хенрих, 
деспотот Алексиј Слав. Во решавачката битка бугарската војска доживеала 
тежок пораз.32

Поразот во Пелагониската рамнина претставувал тежок удар за Стрез 
и суштински влијаел на неговата натамошна политика кон Латинското 
Царство. По катастрофата во Пелагонија и по поразот на неговиот сојуз-
ник бугарскиот цар Борил во борбата против Латините, Стрез, изгледа, ја 
напуштил агресивната политика кон Латинското Царство и дефинитивно 
се откажал од плановите за проширување на своите територии за сметка на 
Солунското кралство. Во познатите извори нема податоци за нови судири 
на Стрез со Латинското царство.33 

31 „Significaverunt enim nobis barones nostri, quos in marchia Thessalonice regni servanda 
reliqueramus, comes Bertoldus videlicet et frater noster Eustachius et quidem alii, quod inimicus 
Stracius, quem omnino reliqueramus destitutum viribus, vires resumpserat per Burillum, qui ei 
miserat in auxilium LII acies et iam plurima nobis damna intulerat; sed prefati barones cellectis 
viribus suis et associati Michaelitio, qui tunc cum eis concordiam inierat, eidem Stracio in plano 
Pelagonie occurrerant, ubi cum illo pugnantes optinuerunt victoriam, ita quod maiorem partem sui 
exerетcitus dimisit Stracius in eadem planicie gladiatam” (G. Prinzing, Brief, 414, 73-82). Cf. J. 
Longnon, Empire, 125 sq.; D. Nicol, Despotate, 34; G. Prinzing, Bedeutung, 104 sq.; Е. Савчева, 
Стрез, 83; Р. Радић, Обласни господари, 229 сл.; Г. Николов, Самостоятелни владения, 109 
сл. В. Златарски (История, III, 307) погрешно ја датира битката во 1212 година и смета дека 
латинската војска се упатила по Вардар право кон Просек. Неговото мислење го прифаќа 
и Б. Примов (История на Бьлгария, 149). Ваквото мислење, сепак, не би можело да се 
прифати, бидејќи во тој случај би се очекувал напад на Просек, а не битка во Пелагонија. 
П. Мутафчиев (Владетелите, 257-259) и Божилов (И. Божилов, В. Гюзелев, История, 472) 
сметаат дека Борил лично учествувал во битката, што не одговара на вистината. Латините 
од Солун, најверојатно, ја користеле трасата на Via Egnatia, која минувала низ Пелагонија, 
каде што и се одиграла главната битка. За битката во Пелагонија подетално сп. К. Аџиевски, 
Пелагонија во средниот век, Скопје 1994, 129-131 и таму наведената литература. 

32 G. Prinzing, Brief, 417, 159-418,167; Сп. П. Мутафчиев, Владетелите, 258; В. 
Златарски, История, III, 307; J. Longnon, Empire, 128; G. Prinzing, Bedeutung, 107; Р. Радић, 
Обласни господари, 240; Г. Николов, Самостоятелни владения, 157. 

33 П. Мутафчиев, Владетелите, 260, бел. 129, според едно известување на историча-
рот Роберт Клари од 1213 г. смета дека и по поразот во 1211 г. Стрез и Борил продолжиле 
со нападите на латинските територии. Неговото мислење го прифаќа и Е. Савчева (Стрез, 
83). Меѓутоа, во известувањето на Клари не се споменува Стрез, туку се говори за Власи и 
Кумани. Cf. Ch. Hopf, Chroniques gréco-romaines, Berlin 1873, § CXVI, p. 83 sq.
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Нема директни податоци ниту за односот на Стрез кон Латинското 

царство и кон неговиот поранешен сизерен, царот Хенрих, по битката во 
Пелагонија. Сепак, еден подоцнежен извор индиректно упатува на прет-
поставката дека по поразот во Пелагонија Стрез, најверојатно, повторно ја 
признал врховната латинска власт, односно, го признал сизеренитетот на 
латинскиот цар. Имено, познато е дека и петнаесет години по неговата смрт 
Латините сè уште полагале право на неговите земји. Во договорот склучен 
во април 1229 г. помеѓу Латинското царство и идниот регент на малолет-
ниот латински цар Балдуин II, бившиот ерусалимски крал Јован од Бриен, 
последниот се обврзал дека ќе ги освои земјите кои некогаш му припаѓале 
на Латинското царство, а меѓу нив се наведуваат и земјите на Стрез (et illam 
que fuit de Straces).34

На натамошната политика на Стрез кон соседните земји битно влија-
ела новата констелација на силите на Балканот, особено, промените што се 
случиле во односите помеѓу Бугарија и Латинското Царство по 1212 година. 
Перманентните неуспеси во борбата против Латините и сè позасилените 
внатрешни проблеми го принудиле Борил да го смени својот однос кон Ла-
тинското Царство. Бугарскиот владетел ја напуштил политиката на војна и 
започнал да работи на зближување и склучување сојуз со своите довчерашни 
непријатели. Подобрувањето на односите помеѓу двете држави било кру-
нисано со воспоставување женидбени врски помеѓу владеачките фамилии. 
Имено, латинскиот цар Хенрих есента 1213 г. се оженил со бугарска прин-
цеза, доведената ќерка на царот Борил.35

Сојузот помеѓу Бугарите и Латините, зајакнат со политички брак, го 
ставил Стрез пред свршен чин. Господарот на Просек сега повеќе на можел 
да маневрира помеѓу силните соседи и бил принуден да мирува извесен 
период. Меѓутоа, неговиот немирен дух и желбата за освојување не му доз-
волиле долго да мирува. Набрзо, повторно се обидел да ја прошири својата 
власт, овој пат кон север, но тоа бил негов последен обид, кој завршил со 
неговата смрт.

 

34 J.A. Buchon, Recherches et matériaux pour server à une histoire de la domination 
francoise aux XIIIᵉ, XIVᵉ et XVᵉ siècles dans les provinces démembrées de l’empire grec à la suite 
de la quatrieme croisade, 2ᵉ partie, Paris 1840, 22; G.L.F. Tafel, G.M. Thomas, Urkunden zur 
älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig II, Wien 1856, No 273, p. 268; Cf. J. 
Longnon, Empire, 171; Е. Савчева, Стрез, 86; Р. Радић, Обласни господари, 231; Г. Николов, 
Самостоятелни владения, 121. 

35 Сп. В. Златарски, История, III, 309 сл. П. Мутафчиев, Владетелите, 261; Р. Радић, 
Обласни господари, 230, 240; И. Божилов, В. Гюзелев, История, 473.
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STREZ AND THE LATIN EMPIRE

Summary

Midway through 1208 the nobleman Strez, a relative of the Emperors 
Kaloyan and Boril, established an independent feudal possession in Macedonia. 
Its center was in Prosek on the Vardar River. After Independence in Prosek, Strez 
began an aggressive policy of expanding his power to the south, at the expense of 
the territories of the neighboring Latin Kingdom of Thessalonica. Initially, Strez, 
in alliance with the Epirus ruler Michael Angelos, and later with the Bulgarian 
emperor Boril, caused the Latins in Thessalonica many problems. For this reason, 
the Latin Emperor Henry I (1206-1216), who considered Strez one of his four 
main enemies, had to intervene personally. The war activities lasted for a long 
time (1210-1211). During this period, Strez accepted the status of vassal of the 
Latin Emperor three times and violated the oath just as many times. Eventually, 
the military superiority of the Latin Empire was fully brought to bear on the 
conflict. The Latins inflicted upon the master of Prosek and his Bulgarian allies 
a devastating defeat at the Battle of Pelagonia (1211), thus ending his expansion 
plans. 

 



БОГОРОДИЧНА ЦРКВА У СУШИЦИ КОД СКОПЉА

Aпстракт
Во текстот се говори за црквата Св. Богородица во с. Сушица јужно од Скопје, која, 
своевремено имала посвета и на Св. Никола. Ктиторот и времето на изградбата на 
црквата не се познати. Во XIV век на западната страна од Богородичината црква 
доградена е и припрата со влез на јужната страна. Над влезот е голема полукружна 
ниша со претствата на св. Никола. Источно и западно од лунетата преостанати 
се делови од фрескоживопис на којшто се распознаваат стоечки претстави на три 
фигури и на едната и на другата страна и претстава на еден велмож кого го пред-
води еден велмож. Се искажува претпоставка за препознавање и идентификација 
на поедините сликани претстави и нивното поставување во хронолошки рамки на 
настанување на оваа ктиторска композиција

Клучни зборови: црква на Св. Богородица во Сушица, ктиторска композиција,  
казнац Драгослав

Abstract 
This work is about the Mother of God church in the village of Sušica, south of Skoplje, which 
in the past was called Saint Nikola. Ktitor and the period of the church construction are 
not known. Priprata was added to the Mother of God church in the 14th century with the 
entrance on the southern side. Above the entrance is large semicircular niche with the 
fresco-icon of Saint Nikola. To the left and right of the icon are the remaining parts of 
the standing figures, three on each side, the nobleman is lead by the bishop. Following is 
the assumption about recognizing individual characters and framework period when this 
unique composition was created.

Key words: Mother of God church, Sušica, charter from 1299/1300, Byzantine feudal lords, 
kaznac (treasurer) Dragoslav, painted priprata, assumption about the ktitors, bishop

На старом сеоском путу што преко Сопишта јужно од Скопља, води пре-
ма Марковом манастиру, између Маркове и Патишке реке, лежи село 

Сушица. Са леве стране пута налази се мала црква која се у старијој литера-
тури водила под именом Светог Николе. Гледано с пута, улаз у цркву налази 
се на јужној страни а олтарска апсида је тространа. Пролазници и не слуте 
какав су подухват истраживачи предузимали током година, што чини готово 
једно столеће када се саберу њихови радови. Према садашњем знању, први 
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истраживачи описали су архитектуру цркве. Откриће фресака 1954. године 
довело је до проучавања иконографије и стила зидног сликарства. Особиту 
пажњу стручњаци су посветили призорима из Богородичиног живота; по-
казало се да је црква првобитно била посвећена Богородици. Прегалаштво 
и достигнућа истраживача омогућили су не само стручњацима, већ и широј 
јавности да упозна део значајног културног наслеђа. 

Неколицина истраживача бавила се архитектуром цркве познате под 
именом Светог Николе. Прве вести потичу од Пере Ј. Поповића. По њему, 
црква је мала, засведена полуобличастим сводом од цигала, с тим што су 
у темену уз камен додате и попречно положене цигле. Венац је састављен 
од камена и цик-цак цигли. На олтарској апсиди уочио је остатке живописа 
са зеленим сенкама.1 Жарко Татић је цркву Св. Николе ставио у комплекс 
Марковог манастира. Удаљена је од манастирске цркве Светог Димитрија 
око 300 метара. Ж. Татићу је мала једнобродна базилика личила на капелицу, 
са малом лучном олтарском апсидом. Лево је још једна мања лучна ниша 
ђаконикона, а око средине цркве, на јужном зиду, је велика правоугаона ниша 
протезиса. Како у цркви нема трагова иконостаса, чинило се да није служила 
као црква. Истакао је њен полуобличасти свод, чији завршеци – како каже, 
имају квадере и трансверзално поређане опеке. Допрозорници и луци су од 
опеке. Припрата је касније дограђена, са улазом на јужној страни. Праг на 
улазу је део неког римског камена са натписом (сл. 1).2 Лазар Мирковић је 
о цркви Св. Николе забележио да се часна трпеза састоји од камене плоче 
постављене на камени стуб. У недостатку простора, смештена је у олтарску 
апсиду. Навео је и малобројне делове још сачуваног живописа и закључио 
да спада у XIV век. Улаз у припрату био је отежан наносом до једног метра 
висине. Над улазом је удубљење са ликом Св. Николе, уоквирено тробојном 
траком истакнуте лепоте.3 

Обилазећи околину Скопља, Јов. Хаџи-Васиљевић запазио је Бого-
родичин лик над улазом из припрате у храм, па је под именом Црква Св. 
Богородице (а не Св. Николе) унео у свој списак. Посвета цркве Св. Бого-
родици касније се и потврдила. Црква је била затрпана речним наносом, 
тако да се једва могло провући из припрате у храм. Затекао је и трагове ста-
рог живописа без натписа.4 Коста Балабанов је укратко описао архитектуру 

1 П.Ј. Поповић. Прилог за студију старе српске црквене архитектуре, Старинар, 
Трећа серија, Књига прва (за 1922), Београд 1923, 114.

2 Л. Мирковић, Ж. Татић, Марков манастир, Црква Св. Николе, Нови Сад 1925, 28-29 
(сл. 29, цртежи архитектуре из 1924 године).

3 Л. Мирковић, Црква Светог Николе код Марковог манастира, ГСНД, Књига I, 
свеска 1, Скопље 1925, 304-307, два орнамента у акварелу С. Страле.

4 Ј. Хаџи-Васиљевић, Скопље и његова околина, Скопље 1930, 444-445.
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цркве у Сушици и навео да је 1954. године обављен потпуни опис фресака 
и снимљена унутрашњост цркве. Том приликом испоставило се да скоро 
све композиције представљају Богородичин живот. То је конзерваторима 
побудило сумњу у посвету цркве Св. Николи. Занимљив је поступак којим 
се дошло до истине. Ниша на западном зиду над улазом у храм била је 
премазана слојем креча, а одозго постављена слика Св. Николе урађена на 
картону. Тек по отклањању слике и скидања кречног намаза, појавила се ве-
ома оштећена слика Богородице са Христом – „Умиљеније“. То је потврдило 
сумњу конзерватора и указало на првобитну посвету цркве Св. Богородици.5 
Конзерватори су по завршеном чишћењу и заштити фресака истакли зна-
чај сликарства у Сушици и датовали га у крај XIII или почетак XIV века.6 
Гордана Бабић је објавила рад који садржи потпуни опис фресака. Особиту 
пажњу посветила је Богородичином циклусу и сваку сцену је протумачила 
иконографски и стилски. Описала је изглед и одећу људских фигура и њихов 
однос према архитектонским кулисама, видећи у томе елементе сликарства 
епохе Палеолога. Сликарство је датовала у крај XIII или почетак XIV века.7 
Богородичиним циклусом бавила се J. Lafontaine-Dosogne. Познавајући зид-
но сликарство многих споменика, уочила је усамљеност сушичких фресака.8 
Светозар Радојчић је у живопису Сушице запазио различиту ношњу на де-
војкама које присуствују догађајима из Богородичиног живота. Одећа им је 
личила на цариградску моду касног XIII века када су богато одевене девојке 
учествовале у свечаним поворкама за време Богородичиних празника. Ра-
дојчић је закључио да фреске у Богородичиној цркви у Сушици „вероватно 
припадају самом крају XIII века“.9

Војислав Ј. Ђурић бавећи се сликарским схватањем „ренесансе Пале-
олога“ наводи да је у прелазним годинама из XIII у XIV век створен стил 
у коме су спојени стари облици са новим, што се огледа у употреби боје и 
опису појединости. Фреске у Богородичиној цркви у Сушици сврстао је 
у споменике прелазног стилског обележја. Од циклуса Великих празника 
и Маријанског циклуса сачувана је четвртина целине која је доста добро 
очувана. Словенски натписи показују да фреске по Ђурићевој претпоставци 

5 К. Балабанов, Кому e посветена црквата, на Св. Никола или на Св. Богородица?, 
Весник на Музејско-конзерваторско друштво на НР Македонија, година III, Скопје, јануари 
1955, 16.

6 А. Николовски, Д. Корнаков, K. Балабанов, Споменици на културата во НР 
Македонија, Скопје 1961, 31-32.

7 G. Babić, Les fresques de Sušica en Macédonie et lʼconographie originale de leurs images 
de la vie de la Vierge, CА, tome XII, Paris 1962, 303-339.

8 J. Lafontaine-Dosogne, Iconographie de lʼEnfance de la Vierge dans lʼEmpire byzantin 
et en Occident, I, Bruxelles 1964, 46, 113, 123, 126, 183, 203.

9 С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд 1966, 76-77.
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припадају самом крају XIII века.10 Обради црквених споменика насталих 
за време краља Милутина, Бранислав Тодић је прикључио и Богородичи-
ну цркву у Сушици код Скопља. Према његовом излагању, боље очуване 
фреске задржале су се на зидовима олтарског простора и наоса. Потанко 
их описује. У нижем појасу фресака налазе се призори из Богородичиног 
циклуса, а у највишем појасу фресака сачуван је део Великих празника. 
Постоји и неколико медаљона уоквирених биљном орнаментиком, у којима 
су приказана попрсја светаца. У лунети је лик Богородице Умиљеније. Нат-
писи на фрескама су словенски у јусовом правопису. Сликари фресака су 
непознати. За разлику од устаљеног мишљења у историографији (Г. Бабић, 
С. Радојчић, В. Ј. Ђурић) да су у питању дела с краја XIII или с почетка 
XIV века, Тодић датује фреске оквирно око 1310. године. Своје образло-
жење заснива на иконографским и ликовним одликама фресака.11 Поједини 
примери одеће на фрескама у Сушици одраз су тежње ка украшавању. У 
остварењу се види сарадња сликара и мајстора кројачке радиности. Рецимо, 
огртач којим је Богородица заоденута на слици где пије воду изобличења 
веома је широк, дугачак до пода, тамноплаве боје (сл. 2). Обавијен је око 
Богородичиног врата и украшен златном звездицом. Странице огртача су 
од почетка до средине окренуте са наличја на лице по равној линији. Одат-
ле, у продужетку надоле створени су посебни облици од закошених линија 
који су са горње стране светлији, а са доње тамнији. Руб огртача оивичен 
је уском црном траком и уз њу белом траком исте ширине. На белој траци 
распоређене су, у подједнаком размаку по две мале беле цртице. У призорима 
из Богородичиног живота има и других занимљивости, као што су предмети 
од дрвета. У мноштву разноврсних примера издваја се дрвени трон на коме 
седи Богородица док разговара са Јосифом (Јосифови прекори). Полукруж-
ни трон има два уздужна отвора, а ослања се на ниске ногаре. Над другим 
паром ногара, налик на стуб, светло обојена површина означава дебљину 
дрвета. Завршетак тог дела назначен је на обе стране цртицама. Одатле па 
навише повија се у благом луку, од истог дрвета, тролисна биљка која има 
два мала листа и истакнути врх. Полукружно савијен и шиљато завршен врх 
дрвене биљке допире Богородици до рамена; на десној страни врх је окренут 
Богородици, а на левој усмерен је ка Јосифу. Токарен високи наслон трона 

10 В.Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 48, n. 47, сл. 42. 
Белешке 200-201 где су наведени истраживачи црквице у Сушици. Словенски натписи у 
јусовом правопису нису довољно разматрани.

11 Б. Тодић, Сликарство у доба краља Милутина. Споменици и њихово изучавање,  
Београд 1998, разна поређења, 77-78, 108, 146, 225-228, 304-305.
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обрађен је са унутрашње стране интарзијом од светлих крстића на тамнијој 
позадини (сл. 3).12 

Село Сушица спадало је у Скопску област настањену византијским 
феудалцима, који су поседовали имања у том крају. Краљ Милутин је после 
похода на Византију заузео Скопље и богату Скопску област. Освајања краља 
Милутина и решење размирица са Византинцима, споразум цара Андроника 
II око удаје Симониде за српског краља и о појединостима, изложио је Љу-
бомир Максимовић.13 Према сазнању Срђана Пириватрића, Милутинова ос-
вајања текла су у „два налета“: између 1282/84. и око 1295/96. године, а мир 
је успостављен 1298. године. Милутин је Скопску област заправо два пута 
освајао од Византије. Освојио је и овчепољску, полошку и дебарску област. 
Средишња тачка мировног споразума којим су завршени византијско-срп-
ски сукоби, била је склапање брака српског краља Милутина и византијске 
принцезе Симониде у пролеће 1299. године. Између два владара склопљен је 
мир и успостављено сродство, а пошто је постао зет цара Андроника Палео-
лога, те области Милутин је добио од њега у мираз.14 Историјске чињенице 
и збивања у Скопљу и Скопској области после преласка у српске руке под 
краљем Милутином 1282. године, обрадио је Милан Бошкоски. Истакао је 
особит значај повеље из 1300. године додељене манастиру Светог Ђорђа 
Горга који се налазио на Брду Вергин у Скопљу.15

Повеља краља Милутина чува се у Хиландару у два примерка. Скраће-
ни примерак повеље издао је Стојан Новаковић 1912. године. Током времена 
краљ Милутин је откупљивао од феудалаца разна места за обнову до темеља 
срушеног манастира Светог Ђорђа Горга у Скопљу. У чл. 13 повеље стоји да 
је краљ купио од Костадина сина Липсиотова и од Андриана, сина кир-Те-
одорова, и од кира-Калије, сестре Теодорове и њеног брата Теодора, који 
су имали места у граду Скопи и у области Скопскои: у Пресци, Сушици, 
Слније-Сулни Долњем и Горњем, Сопиштех или више Капештца, у Тресци, 
Себемишли, или у било ком крају скопском или у скопским пределима. То 
су: селишта, виноградишта, виногради, њиве, сенокоси, вртови, перивоље, 
воденичишта. У Себемишли је био виноград Андријанов. У Туранех пољу 
до места Тројеручице Скопскије и до Веришина места где се налази Липси-

12 Колеги др Бојану Поповићу дугујем велику захвалност што ми је пружио на увид 
фотографске снимке на основу којих сам описала поменуте фреске.

13 Историја српског народа књ. 1, Београд 1981, 437-448 (Љ. Максимовић).
14 С. Пириватрић, О хронологији неких изгубљених повеља краља Милутина, Девета 

казивања о Светој Гори, Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, Задужбина Светог 
манастира Хиландара, З. Ракић, С. Пириватрић (ур.), Београд 2016, 110–120.

15 М. Бошкоски, Скопје и Скопската област од VI до крајот на XIV век, Скопје 2009, 
191-204, посебно 204. Забележено је: на Ускрс 19. априла 1299. године, на византијско-
српској граници, близу Кожља, обављен је договор о предаји принцезе Симониде Милутину. 
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отштина са градиштем и Хрсовим селиштем, краљ је купио за .Т. перпера. 
Купио је то и даровао Светом Георгију за вечни помен свога краљевства. У 
граду Скопи краљ је купио „рпиње“ и ту је подигао палату и двор Светому 
Георгију. И казнац Драгослав дао је од своје тазбине виноградиште Маврово 
у Бутељу. Краљ је успоставио панађур за продају црквеног вина, хлеба и 
меса, а нико други да не продаје без игумановог благослова.16 Према речима 
Рад. М. Грујића, о задужбинама бугарских или словенских владара у овим 
областима нема помена све док те области нису дошле под власт српских 
краљева крајем XIII века. Владари су из темеља подизали старе византијске 
цркве и давали им словенско и српско обележје.17 

Други примерак повеље краља Милутина из 1300. године (по препису 
из XIV века) обрадио је Владимир Мошин; задржао је поделу на чланове 
по С. Новаковићу, тако је коришћена у научној литератури. Повеља садржи 
податке о велепоседницима од којих је краљ Милутин куповао разна места 
за обнову порушеног манастира Светог Ђорђа Горга у Скопљу. Манастир се 
налазио у Скопској области, којој је припадало и село Сушица. Подаци из 
Милутинове повеље омогућују увид у прилике на основу којих се показало 
у чијим рукама се налазила Сушица током времена, а то би могло помоћи 
да се утре пут трагању за првим ктитором Богородичине цркве. Подједнака 
судбина погађала је и оближња села, што такође треба имати у виду када су у 
питању рушевине и остаци старих црквених здања. У овом примерку повеље 
краља Милутина понављају се подаци из дела повеље код С. Новаковића. У 
чл. 13 говори се о куповини разних места од Липсиотовог сина Костадина, 
од Андриана, сина кир Теодорова, кира Калије сестре Теодорове и њеног 
брата Теодора. Једно од тих места било је у Сушици. У Себемишли се нала-
зио виноград Андрианов. Уписана је и Липсиотштина – збор за оставштину 
византијског феудалца Липсиота. Село Сулние водило се као Пасарелова 
ексалима (напуштена земља, избрисана из катастра), Илиасова и Ананзева. 
Њихове њиве и пасишта краљ је додао манастиру Светог Ђорђа Горга. Додао 
је и Ананзеву ексалиму над Туренским пољем. Исто тако, додата је ексалима 
рођака Илиасових и Ананзевих. У чл. 52 помиње се Пасарелова купљеница 
у Сушици, Барову, Сулнији Горњем, Сопиштех Крушопецх, у Пресци, све 
то краљ је дао Светом Ђорђу (о чему је раније писано).18 То су према томе 

16 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, 
608-621, посебно 610, 611, 612. Подаци на стр. 615 чл. 38 односе се на Сушицу у Поречју, 
а не у Скопској области (в. 610 чл.13). 

17 Р.М. Грујић, Властелинство Светог Ђорђа код Скопља од XI - XV века, ГСНД, 
књига I, свеска I, 45-74.

18 В. Мошин, Грамота на крал Милутин, Споменици за средновековната и поновата 
историја на Македонија, том I, Скопје 1975, 205-238.
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имена велепоседника из родова по имену Липсиот, Теодор, Пасарел, Илиас и 
Ананзе, који су имали посредне или непосредне везе са Сушицом и указали 
на део њене прошлости. 

В. Мошин је описао Скопску област и у одељку који се односи на 
садржај и поређење Константинове и Милутинове повеље. Ту су наведени 
и нови поседи до којих је дошао Милутин, јер је изгубио нека села из Кон-
стантинове повеље. Липсиотове њиве помињу се као „рпиње“, што значи 
рушевине. Непокорни архонти били су протерани из Скопске области или 
су је сами напустили. И овде се помиње чл. 52 – на планини Водно била је 
Пасарелова, Илиасова и Ананзева ескалима, с тим што је Пасарелова купље-
ница у Сушици касније додата и ушла у састав ексалима. Све што се нашло 
од Липсиотових наследника и следбеника – као село Сушица и друга, краљ 
је својевремено купио за 300 перпера и поклонио манастиру Светог Ђорђа 
Горга за свој вечни помен.19

Дограђена припрата уз Богородичину цркву у Сушици по Жарку Та-
тићу има дрвену таваницу и улаз на јужној страни. Подигнута је вероватно 
у XIV веку.20 Још пре пола века Војислав. Ј. Ђурић описао је живопис на 
јужној фасади, где се уз велику икону Св. Николе у ниши над улазом при-
казане лево три фигуре, вероватно брачни пар властеле коју предводи један 
епископ. Са десне стране иконе су три стојеће фигуре које можда предста-
вљају владарски пар. Остало је нејасно због чега епископ предводи властелу 
икони Св. Николе. Услед оштећења живописа није могућно идентификовати 
портрете.21 Композицију на јужној фасади припрате описао је и Светислав 
Мандић. По њему, епископ, властелин и властелинка представљени су у 
молитвеном ставу, вероватно као ктитори. Са десне стране лунете прика-
зане су три непрепознате профане фигуре.22 Према истраживању Ивана М. 
Ђорђевића, живопис на јужној фасади припрате настао је око 1360. године. 
Описао је ктиторску композицију, ктиторе, одећу ктитора и претпоставља 
да је у питању брачни пар са троје деце.23

19 В. Мошин, Споменици I, 116-166, посебно 142, 143 (Сушица). Пре обраде 
Милутинове повеље, В. Мошин је упоредио Константинову и Милутинову повељу по 
садржају. Указао је на значајан податак да Милутинова повеља зна за два села по имену 
Сушица, једно је у Поречју (заједно са селом Здуње, Брод и др. чл. 37 и чл. 38), а друго је 
у Скопској области, у коме се налази Богородичина црква, 130.

20 Ж. Татић, op. cit., 29, сл. 29.
21 В.Ј. Ђурић, Три догађаја у српској држави XIV века и њихов одјек у сликарству, 

ЗЛУМС 4 (1968), 87, n. 53.
22 С. Мандић, Чрте и резе, Древник, Београд 1981, 200.
23 И.М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 

1994, 167, сл. 33. 
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На јужном зиду припрате изнад улазних врата је празно натписно поље, 

а над њим је велика полукружна ниша са попрсјем фреско-иконе Светог Ни-
коле (сл. 4). Светитељ је приказан у полиставриону, са јеванђељем у левој 
руци, а десницом благосиља прилазеће вернике. Уз десно раме приказано 
је попрсје Богородице испружених руку, а уз лево (вероватно) св. Јована 
Претече (оштећено). Лево и десно од иконе приказана су по три стојеће 
фигуре. У средини леве скупине приказан је један властелин коме неки епис-
коп пружа руку да га приведе икони Светог Николе. Властелин не прихвата 
одмах епископову руку, већ својом левом руком показује на женску особу 
која стоји поред њега, прекрштених руку на грудима. Властелин има на себи 
широку црвену хаљину, која је дугачка до пода. Украшена је местимично 
орнаментом у виду љиљана и увијеном лозицом на странама. Други украс 
као да је драгуљ ромбоидног облика, чије су ивице поклопљене плочица-
ма ради учвршћивања камена. Појас са металним плочицама, уобичајеног 
облика виђеног на фрескама XIV века, провучен је кроз запон и, савијен 
полукружно, пада уз леву страну хаљине. Око врата се примећује трака са 
бисерима; вероватно је била продужена дуж средине горњег дела одеће ради 
навлачења. Рукави су сужени од лакта до шаке и завршавају се шиљато. 
На том делу нанизана су бисерна дугмад. Женска фигура која стоји лево 
одевена је у дугачку црвену хаљину украшену траком. Хаљина је до струка 
припијена уз тело, а одатле до доле постепено се шири. Око вратног изреза 
нашивена је широка трака. Дугачки рукави сужени око шаке, завршавају се 
шиљато. Положај њених руку је необичан: шаке су пребачене једна преко 
друге, можда као знак да није више у животу. Преко главе пребачена су јој 
два вела: први вео прати облик руку и завршава се око шаке, а други сеже до 
пода. Фигуре на десној страни тешко су страдале. Прва фигура, изгледа да 
припада женској особи, а друге две као да су сучелице приказане. Назиру се 
остаци траке на дугачкој одећи, а обућа има шиљате врхове. На постојећем 
цртежу десна фигура има испружену руку према грудима.

Ктиторска композиција представља особеност јер ктитори не подносе 
модел своје задужбине храмовном свецу (или је то услед крајњег оштећења 
фресака). Може бити да се у томе може видети посебан иконографски модел 
Деисиса. Покушај препознавања приказаних ликова које сада следи засно-
вана је на историјским догађајима крајем XIII и почетком XIV века и на 
тумачењу података друге врсте, који, разматрано упоредо, предочавају мо-
гућност друкчијег сагледавања недоумица и нерешених питања.

Приказани властелин кога епископ приводи икони св. Николе је, по 
свој прилици казнац Драгослав, ризничар краља Милутина; 1289. године био 
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је „велики слуга“ краља Милутина; 1308. године помиње се међу сведоцима 
у једном документу краља Милутина.24 Женска особа на коју руком казнац 
Драгослав узказује припада вероватно његовој родбини (тазбини). Епископ 
који казнаца Драгослава приводи икони св. Николе је највероватније Никола, 
први српски епископ.

Према сазнању Марије Јанковић, у попису епископа за Хрусијски пирг 
наведен је скопски епископ Никола као десети по реду. Од почетка XIV века 
у Скопљу су почели да столују српски епископи. У списку српских епископа 
из 1301-1303/4. године, у фалсификатима за Хрусијски пирг, наведен је и 
скопски епископ Никола (нап. 196).25

Скопска епископија се помиње први пут за време краља Милутина 
почетком XIV века као епископија Српске цркве. Према једном списку срп-
ских епископа из 1301/1303-4. године скопски епископ био је Никола. У Хи-
ландарској повељи краља Милутина из 1301/1303. године у фалсификатима 
за пирг Хрусију помиње се епископ Никола. Проглашењем патријаршије 
1346. године, уводи се митрополија са митрополитом на њеном челу.26 Према 
најновијим истраживањима Мирјане Живојиновић, Хиландарско утврђење 
пирг Хрусија настао је према 22. сунчевом кругу, као тачној хронолошкој 
индикацији 1290. године. До сада се оснивање Хрусије датовало 1300-1302. 
године.27

О другој врсти података, осим историјских извора, који могу ићи на 
руку претпоставци о препознавању ликова на јужној фасади припрате Бо-
городичине цркве у Сушици, садржи Запис бр. 34 из 1300. године, 28 који 
је саставио анагност Радин из Жеглигова за попа Загоранина у Сушици. 
Запис је пронађен на једном листу јеванђеља.29 Свака реченица записа иако 
је јасно написана и одише топлином, не садржи хронолошки редослед о 
почетку и завршетку богослужбених књига. Анагност каже да је осим јеван- 
ђеља исписао и друге књиге: триод, пракс и псалтир попу Загоранину. Битна 
је реченица у којој анагност каже да су књиге започете и завршене у дане 

24 В. Мошин, Споменици I, 216 нап. 47; М. Благојевић, Државна управа у српским 
средњовековним земљама, Београд 1997, 17-24, о казнацу Драгославу 23.

25 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, Београд 
1985, 43 (нап. 46), 44.

26 П. Пузовић, Скопска епископија, Енциклопедија православља, књига трећа: П – Ш, 
Београд 2000, 1763-1764.

27 М. Живојиновић, Утврђење манастира Хиландара у Хрусији, Девета казивања 
о Светој Гори, Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, Задужбина Светог манастира 
Хиландара , Београд 2016, 95-107, n. 1.

28 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига 1, бр. 34 и 35, Београд 
1982, 15-16.

29 В. Ј. Ђурић, Непознати споменици Косова и Метохије, Старине Косова и Метохије 
II-III, Приштина 1963, 63.
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краља Уроша, при краљици Симониди, и при казнацу Драгославу и казначи-
ци кира Елени, пошто је казнац Драгослав овладао Сушицом када се краљ 
размирио са Грцима 1300. године (индикт је нетачан), а за друго каже да 
није ни знао која је година. 

У запису 35, анагност Радин наводи име помоћника око опрема књига 
и врсту послова које су обављали појединци из породице и пријатељи. Бе-
лешка о почетку и завршетку писања књига за време краља Уроша (Милу-
тина) и краљице Симониде указује на значајан тренутак када су непокорни 
византијски феудалци напустили Скопску област пошто је добијена као ми-
раз цара Андроника II, Симонидиног оца после њене удаје 19. априла 1299. 
године. У то време казнац Драгослав добио је Сушицу на управљање. Према 
томе, и подаци анагноста Радина указују на претпоставку да су на припрати 
Богородичине цркве у Сушици, осим казнаца Драгослава, епископа Николе, 
и казначице Елене, били приказани краљ Милутин и краљица Симонида, 
која је у међувремену док су биле завршене богослужбене књиге стасала за 
портретисање уз супруга краља Милутина (фреске пропале).

Богородичина црква у Сушици код Скопља поседује особености и од-
лике које чине целину састављену од појединости хронолошки удаљених 
једна од друге. Мала једнобродна грађевина вероватно припада времену 
када су Скопље и Скопску област настањивали византијски феудалци из 
родова Липсиот, кир Теодор, Пасарел, Ананзе и Илиас. Заузимањем Скопља 
и Скопске области (и других) 1282/84. године, краљ Милутин је током сле-
дећих 18 година откупљивао од поменутих византијских феудалаца места 
(земљиште, њиве, винограде) у селу Сушици и оближњим селима за обнову 
порушеног манастира са црквом Светог Ђорђа Горга у Скопљу. У повељи 
краља Милутина из 1300. године наведена су имена феудалаца и села Скоп-
ске области, која омогућују увид у прилике у Сушици, које би упућивале 
на траг првог ктитора и почетак живота Богородичине цркве. Осликана је 
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фрескама много касније, а откривене су и конзервиране од 1954. године и 
оцењене као веома вредне. Уз цркву је у XIV веку дограђена припрата са 
улазом на јужној страни. У великој ниши над улазом насликано је у фреско 
техници попрсје св. Николе. Са сваке стране икони прилазе по три лика, која 
се не могу поуздано препознати услед великих оштећења и пропалих делова. 
Може се претпоставити да су на левој страни приказани казнац Драгослав 
кога епископ Никола приводи на поклоњење икони св. Николе. Жена лево 
од казнаца је можда његова ташта која је поклонила виноградиште у Бутељу 
за обнову поменутог манастира. На другој страни је можда казначица Еле-
на, а друге две фигуре, сучелице приказане, вероватно представљају краља 
Милутина и краљицу Симониду.

Мала Богородичина црква стоји смирено на сеоском путу села Сушице 
јужно од Скопља: као да из ње допиру тајновите поруке о потреби залагања 
за очување откривених изванредних вредности, а истовремено да се открију 
празнине у њеном вишевековном трајању.

.
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MOTHER OF GOD CHURCH IN SUŠICA NEAR SKOPJE

Summary

This work is about the Mother of God church in the village of Sušica, 
south of Skoplje, which in the past was called Saint Nikola. During fresco 
restauration in 1954, scenes from the life of the Mother of God were discovered, 
which pointed that it was originally dedicated to the Holly Mother of God. 
Ktitor and the period of the church construction are not known. Skoplje area to 
which Sušica belongs was inhabitated by Byzantine feudal lords who owned 
lands in various villages. In the charter of king Miluting from 1299/1300, the 
following prominent feudal lords are named: Lipsiot and kir Theodore with 
family members, and also Pasarel, Ananze and Ilias. After conquering this area 
from the Byzantines in 1282/84, king Milutin purchased from those feudal lords 
various property (fields, hay stocks, hamlets, vineyards) for the requirements 
of building the church of Saint George Gorga in Skoplje and for reconstruction 
of the completely destroyed monastery. The following villages in the Skoplje 
area are listed in the charter: Sušica, Solnje Donje (Lower) and Gornje (Upper), 
Sopište. Priprata was added to the Mother of God church in the 14th century 
with the entrance on the southern side. Above the entrance is large semicircular 
niche with the fresco-icon of Saint Nikola. To the left and right of the icon are 
the remaining parts of the standing figures, three on each side, the nobleman is 
lead by the bishop. Following is the assumption about recognizing individual 
characters and framework period when this unique composition was created.



Сл. 1. Цртеж на Жарко Татиќ од 1924 година
Fig. 1. Drawing by Žarko Tatič from 1924

Сл. 2. Богородична наметка
Fig. 2. Mother of God’s robe



Сл. 3. Тронот на Богородица
Fig. 3. The Throne of the Mother of God

Сл. 4. Цртеж на ктиторската композиција на јужната фасада од припратата на црквата  
(цртеж според И.М. Ѓоргевиќ)

Fig. 4. Drawing of the donors’ composition on the south facade of the porch of the church  
(Drawing according to I.M. Djordjević)



МЕСИМЕРСКОТО ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЕ  
ОД КРАЈОТ НА XIV ВЕК
(Македонски средновековен книжевен и писмен споменик)

Aпстракт
Истражувањата се насочени кон досега неафирмираниот препис на ракописното 
четвороевангелие од крајот на XIV век, што се чува под инвентарен број 494 во архе-
ографската збирка на Црковно-историскиот и архивен институт при Бугарската 
патријаршија во Софија. Станува збор за сочуван ракописен книжевен и писмен 
споменик со потекло од селото Месимер кај Воден, што ја одразува реформираната 
текстолошка структура на новозаветениот кодекс со текстовите на четирите 
евангелија. Овој македонски ракопис е значаен зашто има невообичаена историја 
на опстојување сѐ до денес, но и неговата судбина на згрижување изворно сведочи за 
контроверзиите што поттикнувале своевидна национална асимилација на маке-
донската духовна и културна традиција во периодот на почетокот од минатиот 
XX век - пред и по Балканските војни, како и по Првата светска војна.

Клучни зборови: библиска традиција, четвороевангелие, с. Месимер, записи, македон-
ски писмен споменик

Abstract 
This research is focused on the hitherto unverified transcript of the handwritten Gospel 
from the end of the 14th century, kept under inventory number 494 in the archaeographic 
collection of the Church-Historical and Archive Institute of the Bulgarian Patriarchate. It 
is about a preserved handwritten, literary and written monument originating from the 
village of Mesimer near Edessa, which reflects the reformed text structure of the New Tes-
tament codex with the texts of the four Gospels. This Macedonian manuscript is significant 
because it has an unusual history of survival to date, but, also, its fate of fostering testifies 
to contradictions that incited a certain national assimilation of the Macedonian spiritual 
and cultural tradition at the beginning of the 20th century - before and after the Balkan 
Wars, and after World War I.

Key words: Biblical tradition, Gospel, village of Mesimer, records, Macedonian written 
monument

Сочуваното средновековно ракописно наследство пишувано на старо-
словенски јазик претставува значаен извор за проследување на раз-

војот на македонската книжевна и писмена традиција. Тоа се создавало по 
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книжевните центри и скрипториуми низ целиот простор на Македонија за 
да ги задоволува богослужбените, христијанско-проповедните, книжевно-
творечките и другите културни и општествени потреби на времето во кое 
настанувало. Пишуваните ракописни книги на старословенски јазик со ма-
кедонска јазична редакција биле со разновидна содржина како дел од целиот 
книжевен жанровски ансамбл, а меѓу нив секако доминирале т.н. библиски 
книги (старозаветни и новозаветни). Станува збор за одделни книги или за 
збир на повеќе книги од составот на Светото писмо - Библијата, при што 
и во книжевното проследување се познати како библиски жанровски сис-
тем. Всушност и самата жанровска трансмисија во средновековните кни-
жевнотворечки процеси содржински се во најтесна врска со библиската 
традиција.1 Од особено значење било преведувањето или препишувањето 
на новозаветниот евангелски текст, што претставува своевиден зборник кој 
ги обединува содржините на првите четири книги (односно, евангелија) од 
Новиот завет на Светото писмо. Заедничкиот текст на четирите евангелија 
(по Матеј, по Марко, по Лука и по Јован) структурно се конституира како 
четвороевангелие, што главно се преведувало на старословенски јазик и се 
препишувало за душоспасително читање. Но за богослужбените намени се 
издвојувале изборни четива од четирите споменати евангелија, а таквата 
структурна форма е позната како апракос - или како изборно евангелие (со 
три текстолошки редакции: полна, кратка и празнична). Токму изборното 
евангелие како текст било и првиот старословенски богослужбен и книжевен 
превод, што во 862/863 година го направиле сесловенските просветители св. 
Кирил и Методиј при подготовките на т.н. Моравска мисија за афирмација 
на словенската богослужба, писменост и книжнина.2 Следствено во маке-
донската средновековна книжевна и писмена традиција и четвороеванге-
лието станало значаен дел од ракописното наследство, почнувајќи уште од 
најстарите сочувани ракописни преписи со глаголичко писмо - како што се 
Зографското и Мариинското четвороевангелие што се датираат од крајот на 
X или од почетокот на XI век, или кириличното Добромирово четвороеван-
гелие од почетокот на XII век, и др.3 

1 И. Велев, Историја на македонската книжевност. Том 1. Средновековна кни-
жевност, Скопје 2014, 262-264.

2 Поопширно види: И. Велев, Свети Кирил и Методиј, рамноапостоли и сесловенски 
просветители, УКИМ, Скопје 2016, 57-80.

3 И. Велев, Л. Макаријоска, Е. Црвенковска, Македонски споменици со глаголско и 
со кирилско писмо, Скопје 2008, бр. 10, стр. 32; Ѓ. Поп-Атанасов, Словенски ракописи од 
Македонија во странските ракописни збирки X-XIX век, Книга I, МАНУ, Скопје 2017, бр. 
29 стр. 52-53 (ракописот е датиран од втората половина на XI век).
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Меѓу бројните сочувани ракописни четвороевангелија со македонска 

провениенција за оваа пригода ќе се задржиме на т.н. Месимерско четво-
роевангелие, што под инв. бр. 494 се чува во ракописната збирка на Црков-
но-историскиот и архивен институт при Бугарската патријаршија во Со-
фија. Овој сочуван македонски ракопис е значаен зашто има невообичаена 
историја на опстојување сѐ до денес, но и неговата судбина на згрижување 
изворно сведочи за контроверзиите што поттикнувале своевидна национал-
на асимилација на македонската духовна и културна традиција во периодот 
на почетокот од минатиот XX век - пред и по Балканските војни, како и по 
Првата светска војна.

Досега во научната или во пошироката културна средина не беше 
посветен понагласен интерес за овој сочуван ракописен евангелски текст, 
чиешто потекло е поврзано со словенската духовна, книжевна и писмена 
традиција во егејскиот (беломорскиот) дел на Македонија (којшто по Бал-
канските војни во 1912/13 година државно-политички припадна во граници-
те на Република Грција). Во XIX и во почетокот на XX век овој ракопис се 
наоѓал во црквата „Св. Бесребреници Кузман и Дамјан“ во селото Месимер 
(со сегашен назив Мεσημέριоν) кај Воден или во приватна своина, од каде 
што бил однесен во Бугарија и во 1936 година веќе се предал на чување 
во тогашниот Софиски црковен музеј - денешниот Црковно-историски и 
архивен институт при Бугарската патријаршија. По неговото евидентирање 
во Втората инвентарна книга на оваа институција под бр. 494 од страна на 
тогашниот управител Иван Гошев не се предизвикало брз интерес за него, 
при што до поново време немаше ниту една научна библиографска единица 
во којашто барем и ќе се спомене. Следствено неговото евидентирање от-
суствуваше и во пошироките каталози со преглед на сочуваните словенски 
ракописи.4 Неговото инвентарно евидентирање во научната литература го 
изврши Трендафил Крстанов во Commission of Slav manuscripts (односно, 
Commission des manuscripts slaves) на стр. 34-58, при што во кратките ар-
хеографски белешки го наведува четвороевангелието бр. 494 како „Видин-
ско“ (а не како Месимерско). Бугарскиот филолог и културен историограф 
Крстанов прецизно не ја наведува причината за употребата на атрибутот 
Видинско во именувањето на ракописот под инв. бр. 494, но доколку го имал 

4 Отсуството на Месимерското четвороевангелие во евиденцијата на сочуваното 
словенско ракописно наследство го забележуваме дури и во поопширните бугарски или 
македонски вакви изданија, како што се: Б. Христова, Д. Караджова, А. Икономова, Български 
ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталог, том 1, София1982; М. 
Георгиевски, Македонското книжевно наследство од XI до XVIII век, Скопје 1979; Ѓ. Поп-
Атанасов, Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија, Спектар, 
од бр. 1 до бр. 5, Скопје 1983 – 1985; и др.
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предвид Месимерското четвороевангелие - ваквата определба не би можела 
да се однесува на бугарскиот град Видин, како местото каде што евентуал-
но настанало или од каде што потекнува овој писмен споменик. Не треба 
да се исклучи веројатноста дека во случајов дошло до своевидна несвесна 
промена на податок од друг ракопис што потекнува од Видин, а што се чува 
во истата ракописна збирка во Софија. Прецизното научно верификување 
на Месимерското четвороевангелие се случи дури во поново време, кога се 
објави првиот том со описот на библиските ракописни текстови од Црков-
но-историскиот и архивен институт, каде што за првпат се изврши поопшир-
но проучување на неговите кодиколошки, јазично-правописни, текстолошки 
и филигранолошки карактеристики.5 Во најново време овој ракопис свое 
место доби и во каталошкиот археографски преглед на словенските рако-
писи од Македонија во странските ракописни збирки, што како издавачки 
проект на Македонската академија на науките и уметностите го изработи 
Ѓорги Поп-Атанасов.6 Но уште пред тоа, во периодот меѓу 2003 и 2008 годи-
на заедно со колегата Поп-Атанасов вршевме истражувања на македонските 
ракописи во Софискиот црковно-историски и архивен институт, при што во 
месец декември во 2005 година лично извршив потемелни истражувања на 
оригиналот на Месимерското четвороевангелие од кои белешки произлегува 
и овој научен прилог.

По листовите на сочуваниот дел од ракописот не постојат записи од 
времето на неговото настанување, при што прецизно не може да се знае за 
периодот, за писецот и за местото на пишувањето. Во сочуваното писмо на 
Кеорги Кандиларов како дел од неговиот дар на четоворевангелието во Со-
фискиот црковно-историски музеј во 1936 година се наведува дека ракопи-
сот веројатно бил пишуван во XIV век, но и покрај тоа во втората инвентарна 
книга на ова институција Иван Гошев се определил да го датира од периодот 
на XV век. Оттаму и во инвентарната евиденција на Трендафил Крстанов 
овој ракопис се наведува дека потекнува од XV век (Види: Commission of 
Slav manuscripts, стр. 51). Дури и нашите првични согледби за палеограф-
ските, правописните, интерпункциските и јазичните карактеристики на ори-
гиналниот текст при истражувањата што ги имавме во месецот декември 
во 2005 година во ракописната збирка на Црковно-историскиот и архивен 
институт во Софија нѐ упатуваа кон констатацијата дека четвороевангелието 
би можело да е пишувано во XV век. Со оглед на тоа што пишувањето се 

5 Б. Христова, Е. Мусакова, Е. Узунова, Опис на славянските ръкописи в Църковно-
историческия и архивен институт – София, Том 1, Под научната редакция на проф. 
Климентина Иванова, София 2009, оп. бр. 17, стр. 44-46.

6 Ѓ. Поп-Атанасов, Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки 
X-XIX век. Книга прва Археографски опис, МАНУ, Скопје 2017, бр. 391, стр. 232-233.
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вршело на хартиени листови, секако дека за попрецизно датирање на ракопи-
сот ни преостануваше да се осврнеме и на филигранолошките проучувања. 
Споредувајќи ги идентификуваните прецртани водени знаци по листовите 
на ракописот со оние застапени во познатите Албуми со водени знаци на ав-
торите Ч. Брике бр. 3193 од 1368 година и бр. 3244 од 1393 година, или на Вл. 
Мошин и С. Тралиќ бр. 414 од 1375 година и бр. 1003 од 1365/1375 година,7 
дојдовме до констатација дека Месимерското четвороевангелие било пишу-
вано во периодот кон крајот на XIV век. При најновиот опис на словенските 
ракописи во Софискиот црковно-историски и архивен инстиут исто така се 
имале предвид наведениве споредби на водените знаци, при што тамошните 
археографски истражувања го датираат Месимерското четвороевангелие од 
последната четвртина на XIV век. Притоа археографските опишувачи пре-
цизно наведуваат дека одделни подврзани делови во ракописот, како што се 
листовите 1-5, 102-103 и 171-172, биле дополнително вметнати кон крајот на 
XV век (според водениот знак кај Ч. Брике бр. 4920 од 1490/1492 година).8 
Во најновиот археографски каталог на словенски ракописи од Македонија 
што се чуваат во странските ракописни збирки надвор од Република Маке-
донија Ѓорги Поп-Атанасов го датира Месимерското евангелие исто како и 
ние од крајот на XIV век.9

Отсуството на изворен запис од раката на некој од пишувачите на 
ракописното четвороевангелие кон крајот на XIV век оневозможува да се 
прецизира каде точно настанал овој препис. Но според сочуваниот понов 
запис на л. 3б-4а се констатира дека неговото потекло е од Воденската епар-
хија, при што не се исклучува веројатноста дека било пишувано во некој од 
скрипторските центри во Беломорска (Егејска) Македонија (денес во грани-
ците на Република Грција). Палеографската анализа врз изворниот сочуван 
текст на ракописот изделува најмалку шест раце на книжевници коишто 
учествувале во неговото пишување, при што подоцна кон крајот на XV век 
се извршило и дополнувања со препишување на делови од евангелијата на 
л. 1а-3б, 102а-103а и 171а-172б. Но и подоцна, во XIX век содржината се 
надополнила со допишувања на евангелски текстови и коментари. Токму 
препишувањето на евангелските текстови од повеќе раце индиректно прет-
ставува сведоштво дека ракописот бил пишуван во поголем скрипторски 

7 C.-M. Briquet, Les filigranes. Dictionaire historique des margues du papier. T. 1-4, ed. 
2. Leipzig 1923; Vl.A. Mošin et S.M. Tralić, Filigranes des XIIIe et XIV siècles, Académie 
yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts. Institut d’histoire, vol 2, Zagreb 1957.

8 Б. Христова, Е. Мусакова, Е. Узунова, Опис на славянските ръкописи в Църковно-
историческия и архивен институт, Том 1, София 2009, 44.

9 Ѓ. Поп-Атанасов, Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки 
X-XIX век, Книга прва Археографски опис, 232.



Илија Велев

190
центар, каков што во тој период бил Серскиот – или, пак, некој манастир на 
Света Гора. Повеќето раце при пишувањето на четвороевангелието, како и 
скромната орнаментика, иницијалните букви или лигатурното писмо, све-
дочат дека главните писци од скрипториумот каде што се препишувал рако-
писот им овозможиле на помладите ученици да го опитаат своето стекнато 
калиграфско искуство. Тоа се потврдува со почетниот дел на ракописот кога 
првите четири раце попишувале по малку листови. Така првата рака пишу-
вала од л. 5а до л. 54б, втората попишувала од л. 55а до л. 60б, третата од л. 
61а до л. 78а, а четвртата го надополнила текстот на ракописот од л. 78б до 
л. 84б. Веќе поголемиот дел на препишаниот текст на четвороевангелието 
до крајот го реализирале петтиот книжевник од л. 85а до л. 173а, како и 
последната идентификувана рака на шестиот писец од л. 173б до крајот на 
ракописот.

Според содржините на погоре споменатите сочувани записи на л. 3б 
и л. 4а се гледа дека во 1858 година ова старо ракописно четвороевангелие 
било закопано во дрвен ковчег покрај темелите на црквата „Св. Бесребре-
ници Кузман и Дамјан“ во селото Месимер во Воденската околија. Очиг-
ледно е дека тогаш тоа било сокриено за да не биде пронајдено од грчките 
црковни фанариоти, зашто во Македонија тие го протежирале грчкиот јазик 
во богослужбите и ги уништувале старите македонски црковнословенски 
книги. Ваквата констатација се поткрепува и во содржината на друг запис 
на л. 172б напишан од Стојан Трпков во 1911 година, каде што изворно се 
наведува дека отпорот на македонското христијанско население во тој крај 
кон грчкото црковно влијание бил предводен од страна на владиката Нико-
дим, којшто бил архиереј на Воденската епархија во периодот меѓу 1859 и 
1869 година. Тој богослужбувал и проповедал на црковнословенски јазик 
како и на тогашниот македонски народен говор. Претходно во 1904 година 
пишувачот на овој запис Стојан Трпков го добил ракописот кај себе на чу-
вање од извесен Јанче М., кај кого било евангелието од 1876 година откако 
веќе бил откопан ковчегот каде што бил сокриен. 

Токму ваквата судбина на овој ракопис да се најде закопан во земјата 
повеќе години придонела и за очајната физичко-кодиколошка состојба во 
којашто и денес се наоѓа. Имено, поради влажното влијание од долниот 
дел на ковчегот што бил закопан во земјата дошло до сериозно оштетување 
на хартиените листови од крајниот дел на ракописот. Во горниот дел на 
ковчегот ракописот бил подобро заштитен, при што и првите 197 листови 
со текстот целосно се сочувале. При нашето разгледување на оригиналот 
констатиравме дека особено до л. 180 нема посериозни оштетувања. Ната-
му до л. 197 има помали оштетувања во горниот десен агол, а од л. 198 до  
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л. 296 листовите на ракописот се значително одронети и се сочувани од 1/3 
и помалку во долниот вертикален дел. Натаму од л. 297 до л. 346 делот на 
ракописот е сочуван вертикално приближно до половината, но веќе од л. 
347 до крајниот лист 368 се гледаат само ситни делчиња кои се одронуваат. 
Тоа упатува сериозен аларм до бугарската државна археографска комисија 
итно да се преземат мерки за реставрација на ракописот. На тоа укажаа и 
авторките на неговото поново опишување, каде што наведуваат дека обемот 
на сочуваните листови од ракописот е 326.10 При нашето истражување во 
2005 година го евидентиравме обемот на ракописот со 368 хартиени листо-
ви, но очигледно е дека веќе во новиот опис се претставува помал обем за 
42-та делови на крајните ситни ливчиња. Инаку треба да напоменеме дека 
и по внатрешноста на ракописот отсуствува извесен број на листови, како 
што е примерот со 4-тиот лист уште од првиот кватернион, па 3-тиот од 
вториот или 7-миот и 8-миот од осмиот, натаму од л 1-ви до л. 6-ти на 21-
виот кватернион, листовите од целиот 35-ти кватернион, 6-тиот и 7-миот 
лист од 36-тиот кватернион, итн. За истакнување е и тоа дека се забележу-
ваат и извесни отклонувања при одбележувањето на самите кватерниони 
во сочуваниот ракопис, кои не се нумерирани од каде што почнуваат, туку 
каде што завршуваат. Треба да се истакне и дека некои од одбележаните ква-
терниони содржат помалку или повеќе листови од вообичаените осум. При 
ваквата физичко-кодиколошка состојба на Месимерското четвороевангелие 
едноставно не може прецизно да се реконструира приближната претстава за 
точниот број сочувани листови, за прецизната текстолошка редакција на овој 
препис од словенскиот превод на четвороевангелието, и сл. Оштетувањето 
на листовите од крајниот дел на ракописното четвороевангелие се одразило 
и врз судбината на самата подврзија, при што сега ракописот ја има сочувано 
само предната корица - даска обвиткана во кожа.

Писмото, правописот и јазикот со коишто е пишуван овој стар препис 
на четвороевангелието упатуваат на карактеристиките типични за периодот 
кон крајот на XIV век. Врз компактно густите хартиени листови главно тек-
стот на евангелските содржини се пишувал со црно мастило, а со црвено 
биле пишувани заглавните лигатурни или разделни букви, почетните букви 
како и упатствата на маргините од текстот. Поради влијанието врз ракописот 
од влажните услови на коишто бил изложуван, дел од писмото пишувано 
со црно мастило избледнело и наликува на темнокафеаво. Веќе и погоре 
ја истакнавме состојбата дека пишувањето на ракописот било вршено од 
повеќе раце на помлади писци, коишто веќе биле упатувани во калиграф-
ските вештини од опитни учители - писци претставници на поразвиените 

10 Б. Христова, Е. Мусакова, Е. Узунова, op. cit., 44. 
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скрипторски центри во Егејска Македонија, како што бил Серскиот или 
Светогорскиот. Степенот на ученичката калиграфска опитност кај некои од 
евидентираните писци најилустративно се гледа од листовите на ракописот 
што се пишувани со нерамномерно, па дури и неправилно полууставно цр-
ковнословенско писмо. Тоа индиректно влијаело и орнаментиката на рако-
писот да биде сосема скромна. Односно, илустрацијата на Месимерското 
четвороевангелие одразува киноварно лигатурно писмо и тенки иницијални 
букви, со сосема скромно илуминирани тенки лентовидни заставки. Исто 
така за одбележување е и скромната употреба на надредните знаци, коишто 
најчесто се поставувани и неправилно. Дополнителното пополнување на 
текстот во овој препис на четвороевангелието што се извршило на листовите 
1а-3б, 102а-103а и 171а-172б кон крајот на наредниот XV век се пишувало 
со поситно и неправилно полууставно писмо, како и со погуст проред на 
редовите (по 25 редови на страница), т.е. 8 до 9 редови повеќе во однос на 
листовите пишувани кон крајот на XIV век. Празните непишувани делови 
на листовите од XV век биле дополнувани и со пишување во XIX век, кога 
со лилјаков и црвен молив се допишале содржините на постариот текст од 
евангелските и апостолските четива, придружени со коментарите. 

При нашите истражување ни беше впечатлива констатацијата дека во 
еден ракопис пишуван кон крајот на XIV век се употребил рашкиот безју-
сов тип правописен систем, а не подоцна од него реформираниот ресав-
ски правопис - којшто во тој период веќе имал понагласена примена во 
скрипторските центри од Србија и од Бугарија. Очигледно е дека во Меси-
мерското четвороевангелие се одразила македонската писмена традиција, во 
чиишто скрипториуми книжевниците ја задржале подолг период примената 
на рашкиот безјусов правопис. Сепак нагласеното српско воено-политич-
ко и црковно присуство во Македонија во текот на XIV век се одразило и 
како посредно влијание на тогашната српска писмена и книжевна традиција 
во македонското ракописно наследство. Следствено и во самиот препис на 
Месимерското четвороевангелие тие се евидентираат преку отсуството на 
графемата -À, пренагласената јотација, наизменичната меѓусебна замена на 
-º со -I, и сл. Притоа констатираме дека Месимерското четвороевангелие е 
пишувано со црковнословенска македонска безјусова јазична редакција, со 
извесни примеси од српското книжевно и јазично влијание. Ваквото посред-
но српско влијание го поврзуваме со Серскиот книжевен центар, во којшто 
од средината на XIV век престојувале и опитни српски книжевници - а во 
манастирската библиотека имало и бројни српски ракописни предлошки. 
Затоа, пак, треба да се напомене дека во дополнетите текстови од XIX век со 



МЕСИМЕРСКО ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЕ ОД КРАЈОТ НА XIV ВЕК

193
евангелски и апостолски четива и со коментарите дошол до израз јужномаке-
донскиот народен говор, како јазична примеса на црковнословенскиот јазик.

Содржинската анализа на сочуваниот дел од овој ракописен препис по-
кажува дека веројатно станува збор за полна текстуална редакција на четво-
роевангелие, веќе реформирано типологизирана од втората половина на XIV 
век наваму. Тоа подразбира дека пред секој текст од четирите евангелија по 
Матеј, Марко, Лука и Јован претходат егзегетските предговори од Теофилакт 
Охридски, заедно со списокот на содржините по глави. За одбележување е 
тоа што во самиот текстолошки кодекс на Месимерското четвороевангелие 
евидентираме недоследност пред секоја од четирите евангелски книги при 
редоследот на предговорите од Теофилакт Охридски и на содржините по 
глави. Вообичаено пред евангелијата по Матеј и по Марко се препишале 
предговорите на Теофилакт Охридски и содржините по глави. Затоа, пак, 
пред текстот на евангелието по Лука најпрво е застапена содржината по 
глави (л. 169б-170б) и по неа следи предговорот на охридскиот архиепис-
коп Теофилакт (л. 171а-172б), при што на наредниот л. 173а следи допи-
шувањето на крајот од содржината по глави - а на л. 173б почнува текстот 
на евангелието што завршува на л. 235б. Поради големата оштетеност на 
крајот од ракописот не бевме во можност правилно да ја проследиме тексту-
алната структура на преписот на евангелието по Јован, но и на завршните 
придружни состави како што евентуално би биле: месецословот, упатствата 
за читање на евангелските избрани четива, таблицата со распоредот за бого-
служење, и сл. Сепак на еден мал фрагмент од лист на крајот од ракописот 
забележавме дел од таблицата со распоред на евангелските четива во бого-
служењето, што требало да се исполнуваат според осмогласниот систем на 
црковното пеење. Тоа ни беше доволен аргумент за да ја потврдиме погоре 
изнесената претпоставка дека преписот на Месимерското четвороевангелие 
содржи реформирана полна текстуална редакција.

Покрај содржината на преписот со текстовите од четирите евангелија 
по маргините и по празните листови се сочувани и неколку записи, но тие 
не потекнуваат од периодот на пишувањето на ракописот. Станува збор за 
подоцнежни записи, коишто заедно со содржината на даровното писмо за 
ракописот од Георги Стојанов Кандиларов што го оставил во Црковно-ис-
торискиот и архивен институт во Софија на 1 април во 1936 година овозмо-
жуваат да се изврши своевидна историска претстава за судбината на овој 
сочуван македонски писмен споменик од крајот на XIV век. 

Пред да ги приложиме содржините на дел од евидентираните подо-
цнежни записи во Месимерското четвороевангелие ќе го претставиме и за-
пишаниот рецепт на долниот дел од л. 5а под текстот на содржината по глави 
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на евангелието по Матеј, а којшто во новиот опис на ракописот се датира 
од XV век:11 

Ï bluda v}zmi gr}li~ni gnezda nÝnia isu{i na sl}nce i sotri dan v} vine da 
ispiÕ i ne pomisli na blud}.

Меѓу позначајните евидентирани записи во ракописот се двата на л. 
3б и на л. 4а, што биле запишани со лилјаков мастилен молив. Нивните 
содржини предаваат значајни изворни податоци од XIX и почетокот на XX 
век за грчкиот фанариотски однос кон правото да се богослужбува и да се 
пишува на црковнословенски јазик во Воденската епархија, при што и овој 
македонски писмен споменик на впечатлив начин бил заштитен од уништу-
вање. Треба да се напомене дека овие записи не биле пишувани во XIX век 
како што се наведува во поновите археографски белешки, туку тие настанале 
во почетокот на XX век. Имено, содржината на вториот запис се однесува 
на историските сведоштва за судбината на ракописот во втората половина 
на XIX век, што како податоци ги оставил Трпко Стојанов во 1904 година 
кога четвороевангелието се наоѓало кај него на чување. Потеклото на двата 
записи од почетокот на XX век се потврдува и при анализата на писмото и 
на карактеристиките на македонскиот народен јазик од Воденско на коишто 
биле напишани во тој период.

На л. 3б: Папи римцки, се иминова без грешним, не погрешним. Па-
триархи гречески ся иминова свеленски, славолюбието и великата идеа и 
заслепе и употреблява, святото евангелие, монопол велеещеи на народите 
християни оти е греота, на друг язик да се чете, и гонеха свички народи, са 
разни стрества, освен елинцки и латинцки. 

На л. 4а: И този свято евенгел(и)е слявянцко македонцко12 ся намери 
въ основата на Месимерцки Св. Бесстребреници кога са раскопаваше земята, 
скрит въ кофчек от тогашните обстоятелства, ва лето 1858: придаде ми са от 
господин Янче М: гяурот ва лето 1876: юниа 20: подарява са през него на 
мен Трѫпче Стоянов, а подиръ смѫрта ми да се придаде на библиотиката 
Водеска церковна славянцка: потвярдява се въ лето 1904: Август 6: (въ) Во-
ден въ Едеса раб Божий Трѫпче Стоянов. В(ъ) Едеса сѫм дошел во светот 
в(ъ/о) л: 1833: декемб 4.

11 Ibid, 45.
12 Болдирано од нас.
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Веројатно од раката на Трпко Стојанов е и записот на л. 20б, којшто 

го напишал покрај подоцна допишаните изборни евангелски четива (Числа 
11:27; Марко 9:38 и Марко 10:31). Содржината на оваа белешка се однесува 
за масовната присутност на американските нововерски проповедници во 
воденскиот крај на Егејска Македонија.

На л. 20б: Сега новите христиани Американци, они проповедат на 
вселениа ни чатат на 400 язици Библиата, те исполнуват Божията воля.

Исто така и на л. 33б евидентиравме своевиден запис со испишување 
на азбуката, што во чести случаеви се среќава и во други ракописи при про-
бата на мастилото за пишување.

Во 1911 година имателот на ракописот, погоре споменатиот Трпко 
Стојанов, запишал уште две поврзани белешки на л. 172б. Записите се пи-
шувани на македонски народен говор, со дијалектни црти на воденското 
наречје. Во едниот запис остава историско сведоштво за просветителската 
дејност на воденскиот владика Никодим, којшто проповедал и богослуж-
бувал на македонски народен јазик во периодот меѓу 1859 и 1869 година, 
а за себеси наведува дека преведувал од грчки јазик. Меѓу двата записа 
е запишан цитат од евангелието по Марко (8:8). Во другиот запис остава 
информација дека покрај ова старо словенско евангелие тој поседува уште 
едно пишувано на грчки јазик, а и дека двете ги предава на црквата „Св. 
Бесребреници“. 

На л. 172б по крајот на текстот од Предговорот кон евангелието по 
Лука: 

1859: ду 1869: Никодим от Тенид бе владика на Воденцката епархиа 
проповедваше непрестано, пу говорим язик балгарски. Стоян Тряпков пре-
писваше от гречески, смили се народот, и правиа добри дела цѫркви, и 
училища, и с(ъ) ново се правеа, пѫрв, се проповедва пу нашему говорим 
язик.13

Подолу на истиот лист по цитатот на Марко 8:8:
У домот ми се намират два святи векомна евангелиа, това и едно гре-

ческо на пергамент, и двете и придавам на цѫрквата балгарска Свѧти Бесс-
требреници, и яс като недостоен човек грешен не стне достоинъ, да стоят 
вѫ кащи. Святите неща са за да стоят вѫ Святи места: раб Божи Трѫпче 
Стояно(въ): 1911 феб. 15.

13 Болдирано од нас.
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Историјата на овој стар евангелски ракопис со македонска провениен-

ција е сублимирано претставена и во писмото на дарителот Георги Кандила-
ров (зет од ќерка на Стојан Трпков), што при приложувањето на ракописот во 
1936 година во тогашниот Црковно-археолошки музеј на Духовната акаде-
мија во Софија го адресирал до актуелниот управител професорот протоереј 
Иван Гошев. Писмото е сочувано како прилог на ракописот во трезорот на 
сегашниот Црковно-историски и архивен институт при Бугарската право-
славна црква во Софија, а текстот со двете страни на листот е залепен на 
внатрешната предна корица.

Прилог:
До Негово Всеблаговѣйнтво протоиерея о. Ивана Гошевъ, заведващъ 

Църковния археологически музей при Духовната академия.
Тук –
Заявление
отъ Георги Кандиларовъ,
Софийски жителъ, 
ул. „Ив. Асянъ II“ N₀ 45

Ваше Всеблагоговѣйнство,

Моля, приимете на съхранение въ повѣрения Вамъ Църковно-архео-
логически музей представеното ми при това рѫкописно Четириевангелие, 
донесено отъ гр. Воденъ – Македония отъ жена ми Ана Кандиларова, като 
бивша изселница отъ този градъ, преди нѣколко години намерено въ църков-
ния зидъ на близо съсѣдното тамъ село Месимеръ, скрито отъ преследване 
на българскитѣ църковно-богослужбени книги въ ония мѣста, което про-
лежало много години въ зида въ дървено сѫндѫче и заедно съ него полу-
изгнила долната му половина. Църковенъ настоятелъ въ селото го предалъ 
евангелието на покойния ми тестъ Тръпчо Стояновъ Чалѫковъ за запазва-
нето му. Последниятъ имаше намерение, да го остави въ библиотеката на 
българската църква „Св. Врачъ“ въ гр. Воденъ.

Последнитѣ обаче исторически събития въ ония мѣста осуетиха туй 
намерение, по причина гонитбата отъ гръцкитѣ власти на всичко българско 
тамъ, дори и езика на населението, и то остана да се изпълни, ако и когато 
настанатъ други времена и обстоятелства въ този бившъ чистъ български 
край. –

Като не виждаме съ жена си за умѣстно да продължаваме да държиме 
у себе си дома тая църковна светиня (останала въ поменатото село вѣроятно, 
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отъ XIV вѣкъ), предаваме това историческо четвероевангелие на съхранение 
въ повѣрия Вамъ Ц.- арх. Музей. –

За неговитѣ нѣкои литературни особености, каквито можахъ да забе-
лежа въ езика у него, ще Ви съобща. -

Препорѫчам се на молитвитѣ Ви.
 Вашъ
 Георги Кандиларовъ.
 гр. София, 1. апр. 1936 год.
  
Преку содржините на подоцнежните записи посредно се презентира 

судбината на овој македонски писмен споменик од крајот на XIV век како 
опстанал да биде сочуван сѐ до денес. Впечатливи се самите коментари во 
овие белешки за црковнополитичките контраверзи приредувани од грчкиот 
фанариотизам да се забранува богослужење или пишување на црковносло-
венски јазик во егејскиот дел на Македонија, кој по Балканските војни од 
1912/1913 година военополитички се анексирал во државните граници на 
Република Грција. Ваквата состојба кон средината на XIX век придонела 
овој стар евангелски ракопис да биде сокриен и закопан во дрвено сандаче, 
а со цел да се заштити да не биде уништен од тогашното грчко фанариотско 
духовништво. Уште повпечатливи се илустрациите на приспособуваната 
реторика во записиве за постапното отуѓување на овој сочуван ракопис од 
македонската писмена традиција и за неговото приопштување како туѓо 
духовно и културноисториско наследство. Ваквите писмени извори директ-
но ги отсликуваат влијанијата на историските военополитички и црковни 
прилики на Балканот што придонеле македонскиот духовен и културноис-
ториски идентитет да се притемнува и да се подредува во соседските аси-
милаторско-пропагандни маршрути. Имено, при историографските комен-
тари во 1904 година за судбината на ракописното евангелие од периодот на 
XIX век овој писмен споменик се претставува како „слявянцко македонцко“ 
(лист 4а). Но малку подоцна во 1911 година, пред мугрите на Балканските 
војни, дошло до израз силното влијание на бугарската егзархија по цркви-
те во Македонија, па за овој сочуван ракопис се навело дека бил пишуван 
„пу говорим язик балгарски“ - но сепак и дека „се проповедва пу нашему 
говорим язик“ (на македонскиот народен говор, з.н.). Токму и поради веќе 
воспоставеното силно влијание на бугарската егзархија во духовниот, про-
светниот и во културниот живот на Македонците од Егејска Македонија 
сопственикот на ракописното четвороевангелие Стојан Трпков ја определува 
како „бугарска“ и црквата „Св. Бесребреници“ во селото Месимер кај Воден. 
Меѓутоа по Балканските војни и по Првата светска војна сопственоста на 
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Месимерското четвороевангелие ја наследила неговата ќерка Ана Канди-
ларова, а при принудната масовна македонска миграција го понела со себе 
во Бугарија. Веќе во 1936 година нејзиниот сопруг Георги Кандиларов го 
приложил Месимерското четвороевангелие како дар да се чува во тогашниот 
Црковно-археолошки музеј на Духовната академија во Софија, сега Црков-
но-историски и архивен институт. Овој пат во содржината на даровното 
писмо сосема јасно е илустрирана и судбината на Македонците бегалци во 
Бугарија во периодот меѓу двете светски војни од првата половина на XX 
век, кога веќе се заокружила нивната интеграција во политичката агенда 
на Бугарија за правото да претендира кон присвојување на македонското 
духовно и културноисториско наследство. 

Во секој случај Месимерското четвороевангелие од крајот на XIV век 
како македонски книжевен и писмен споменик успеал да се сочува сѐ до 
денес, што изворно ќе овозможува да се проучува континуитетот на маке-
донскиот книжевен и писмен развиток. 

Како прилог кон ова наше истражување приложуваме и неколку сним-
ки од сочуваното Месимерско четвороевангелие, при што напоменуваме 
дека истите ги преземaме од приложениот палеографски албум во новиот 
опис на библиските ракописни книги што се чуваат во збирката на Црков-
но-историскиот и архивен институт при Бугарската православна црква во 
Софија.14 При нашите истражувања во Софија во 2005 година бевме љубезно 
удостоени од директорот на споменатиот Институт проф. д-р Христо Темел-
ски да добиеме одбрани од нас снимки со делови од пишуваниот текст и од 
записите во ракописот, но со текот на изминатиот период овие електронски 
снимки го изгубија квалитетот при што и не можат технички добро да се 
отпечатат. Затоа благодарение на извонредниот квалитет на приложените 
објавени снимки во колор во археографското издание на Борјана Христова, 
Елисавета Мусакова и на Елена Узунова на пошироката научна и културна 
јавност се овозможува да се пренесува претставата за изгледот на ориги-
налните и изворни листови од Месимерското четвороевангелие. Сепак жа-
лиме што не бевме во можност да ги објавиме оние делови од ракописот 
за коишто сметавме дека ќе беа поилустратувен прилог кон нашето научно 
изложување.

14 Ibid, Таблици LX-LXV.
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THE MESIMER GOSPEL FROM THE END OF THE 14 CENTURY
MACEDONIAN MEDIEVAL LITERARY AND WRITTEN MONUMENT

Summary

Thus far in the scientific or in the wider cultural community no great 
attention has been devoted to the Mesimer Gospel since the end of the 14th 
century, a manuscript which since 1936 has been kept under inventory no. 494 
at the Church-Historical and Archive Institute in Sofia (Republic of Bulgaria). 
It is one of the oldest preserved manuscript copies of the New Testament text 
of the four Gospels by Matthew, Mark, Luke and John, and is a true testimony 
to the Slavic spiritual, literary and written tradition in the Aegean (Black Sea) 
part of Macedonia. In 2005 we carried out more in-depth research into the 
original manuscript, and from the resultant expert observations this paper also 
emerged. The absence of an original record in the hand of one of the writers 
of the handwritten Gospel at the end of the 14th century makes it impossible 
to specify exactly where this transcript originated. But according to the more 
recent preserved records on p. 3b and p. 4a it is concluded that this “holy Gospel, 
Slavic and Macedonian” is from the Diocese of Edessa, which does not exclude 
the possibility that it was written in one of the major scripting centers in Aegean 
Macedonia (today in the Republic of Greece). The paleographic analysis of the 
original text of the manuscript identifies the hand of at least six scribes who 
contributed to its writing, with later additions being made at the end of the 15th 
century by rewriting a selection of readings from the Gospels and the apostle. 
But even later, in the 19th century, the content was supplemented by additional 
writings of evangelical texts and comments. It is precisely the rewriting of the 
Gospel texts by multiple hands that indirectly constitutes a testimony that the 
manuscript was written in a larger scripting center in that part of Macedonia, as 
it was at that time the Serres – or some monastery on Mount Athos.

In the 19th century the manuscript was kept in the temple of “Ss. Cosmas 
and Damian” in the village of Mesimer near Edessa, in the early 20th century 
it was taken to Bulgaria and by 1936 it had been given to what was then the 
Sofia Church Museum – today’s Church-Historical and Archive Institute of the 
Bulgarian Patriarchate. The later entries of the manuscript illustrate the fate of this 
preserved Macedonian written monument with its unusual history of existence 
to date. One can witness there the contradictions that incited a certain national 
assimilation of the Macedonian spiritual and cultural tradition at the beginning of 
the 20th century – before and after the Balkan Wars, as well as after World War I.
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Прилог: Фрагменти од Месимерското четвороевангелие, што ги илус- 

трираат палеографските особености на писмата од рацете на шесте пишу-
вачи на ракописот.15

15 Снимките се користени од пријателските пресретливи услуги на д-р Христо 
Темелски - директор на Црковно-историскиот и архивен институт при БПЦ во Софија, како 
и од Палеографскиот албум на најновиот Опис на библиските ракописи од таа ракописна 
збирка, стр. 168-170.

Сл. 1. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 5а 
од раката на првиот пишувач со содржината на главите од Евангелието по Матеј, 

со подоцнежни записи по маргината и на крајот од листот
Fig. 1. Mesimer Gospel n. 494, s. 5а 

from the hand of the first writer with contents of the chapters from the Gospel by Matthew,  
with later writings along the margins and at the end of the list



Сл. 2. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 60б со фрагмент од текстот  
на Евангелието по Матеј, пишувано од раката на вториот пишувач во ракописот

Fig. 2. Mesimer Gospel n. 494, s. 60b with a fragment from the text from the Gospel by Matthew, 
written by the hand of the second writer of the manuscript



Сл. 3. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 65а
со фрагмент пишуван од раката на третиот пишувач во ракописот

Fig. 3. Mesimer Gospel n. 494, s. 65а
with a fragment written by the hand of the third writer of the manuscript



Сл. 4. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 80а
со фрагмент пишуван од раката на четвртиот пишувач во ракописот 

Fig. 4. Mesimer Gospel n. 494, s. 80а
with a fragment written by the hand of the fourth writer of the manuscript



Сл. 5. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 105б со содржината на главите  
од Евангелието по Марко, пишувано од раката на петтиот пишувач во ракописот
Fig. 5. Mesimer Gospel n. 494, s. 105b with contents from the chapters of the Gospel by Mark,

written by the hand of the fifth writer of the manuscript



Сл. 6. Месимерско четвороевангелие бр. 494, л. 173б
со почетокот на текстот од Евангелието по Лука,

од каде што и почнал да пишува шестиот последен пишувач во ракописот 
Fig. 6. Mesimer Gospel n. 494, s. 173б

with the beginning of the text from the Gospel by Luke,
where the sixth and the last writer of the manuscript started writing
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ЗОГРАФСКАТА РАБОТИЛНИЦА ОД МАНАСТИР

Aпстракт
Текстот се осврнува на третата поименично спомната историска личност од 
ктиторскиот натпис во Манастир, ѓаконот и референдариј Јован, и ја разјаснува 
неговата улогата во осликувањето на црквата, односно раководењето со сликар-
ската работилница која ја извела фреско-декорацијата во манастирската црква. 
Бројни студии ја елаборираат оваа загадочна личност во контекст на разоткри-
вање на неговиот идентитет и мисија, при што најприфатена е онаа дека тој, 
како дел од административната канцеларија на Охридската архиепископија, бил 
поканет во Манастир во својство на советник на ктиторот и вршител на надзор 
врз работата на сликарската работилница. Наспроти оваа хипотеза, неговата ин-
волвираност во Манастир ја интерпретираме во однос на неговата улога како сли-
кар, предводник на зографската работилница одговорна за живописувањето не само 

на Манастир, туку и бројни цркви на територијата на Охридската архиепископија.

Клучни зборови: Св. Никола во с. Манастир, игумен Акакиј, ѓакон и зограф Јован, сли-
карска работилница

Abstract 
The article deals with the third individual mentioned by name in the long donor’s inscrip-
tion in Manastir. This person not only had a role in the contrivance of the painted pro-
gramme of the church, which was widely assumed by previous scholars, but actually lead 
the workshop of fresco painters. His identity is uncovered and identified as the deacon and 
referendarios John who belonged to the administrative personnel of the Ochrid Archbish-
opric. In Manastir he was invited to participate as the head of the studio that executed not 
only the catholicon in Manastir, but numerous churches on the territory of the Archbishop-
ric in the later decades of the 13 century. Painter John became the oldest know painter by 
name in the history of mediaeval art in Macedonia. 

Key words: St. Nicholas in Manastir, hegoumenos Akakios, deacon and painter John, artistic 
workshop

Во долгиот ктиторски натпис испишан на јужниот и северниот ѕид на 
средишниот кораб на црквата Св. Никола во с. Манастир, ктиторот и 

игумен на манастирот Акакиј врежувајќи ги во боја побудите кои го поттик-
нале и принудиле да ја обнови манастирската црква, поименично го споме-
нува ѓаконот и референдариј или ε̉πὶ τω̃ν κρίσων на охридската архиеписко-

Пе�рула Кос�овска
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пија Јован.1 Оваа загадочна, но дефинитивно моќна и влијателна личност 
го задолжилa ктиторот Акакиј и ја заслужилa оваа чест како предводник 
на една голема зографска тајфа.2 Големината на манастирската црква Св. 
Никола претпоставува постоење на сликарска работилница која го извр-
шила живописувањето на трикорабната базилика. Се поставува прашањето 
колку време и требало на сликарска работилница од овој обем да го заврши 
осликувањето на големата трикорабна мариовска црква, ако знаеме дека 
обновата на архитектурата била комплетирана 1265/6, а со сликарските ак-
тивности се привршило во 1270/1 г.3 Најчесто и зависно од големината на 
сакралниот објект на сликарската тајфа ѝ било потребно неколку сезони да 
приврши со осликување на храмот.4 Стилската анализа на сочуваните ос-
ликани партии покажува дека во манастирската црква работеле четворица 
зографи. Различниот обем, квалитет и просторна дистрибуција на заврше-
ните работи претполагаат дејствување на еден главен мајстор, еден негов 

1 За натписот од мариовската манастирска црква пишувавме во повеќе наврати, при 
што наjскориот текст е P. Kostovska, N. Popovska, The painted inscription in Manastir and 
Struga revisited, PATRIMONIUM.MK. Година 8, број 13, Скопје 2015, 137-144, со исцрпна 
библиографија за темата. Околу дебатата за точниот наслов на титулата на ѓакон Јован 
види подолу. 

2 Σ. Καλοπισсη-Βερτη, Οι ζωγραφοι στην υστερη βυζαντινη κοινωνια. Η μαρτυρια των 
επηγραφων, Το πορτραιτο του καλλιτεχνη στο Βυζαντιο, Ηρακλειο 1997, 158-159. Во натписите 
и при сигнирањето, името на зографот е вообичаено проследено со изрази на скромност и 
понизност: грешен, покорен, недостоен на занаетот, брз. Ταπεινοτατως (покорен) е епитетот 
кој е искористен од страна на ѓаконот Јован во Манастир. Интенцијата на сликарите кои 
изискувале помен во ктиторските натписи не се разликува од аспирациите и надежите кои 
ги воделе ктиторите при актот на донација бидејќи на тој начин сакале да го осигураат 
поменот на нивното име на денот на Страшниот суд.

3 Ф. Баришић, Два грчка натписа из Манастира и Струге, ЗРВИ 8/2, Белград 1968, 
16-17; Х. Меловски, За натписот од црквата Св. Никола, с. Манастир, Мариово, ГЗФФ 
49 (1996), 209-210.

4 Живописувањето започнувало обично дури откако ќе поминела најмалку една 
година по ѕидањето. М. Марковић, Уметничка делатност Михаила и Евтихија. Садашње 
знање, спорна питања и правци будућих истраживања, ЗНМ XVII/2 (2004), 102, нап. 
41. Непосредни податоци за тоа имаме од повеќе ктиторски натписи, каде е посведочена 
повеќегодишна активност околу сликарското заокружување на споменикот. Во Старо 
Нагоричино на мајсторите им требало 4-5 години, во Богородица Љевишка 5-7, а во 
Лесново најмалку две. М. Марковиќ прави паралели со наведените споменици и смета 
дека на Михајло и Евтихиј и нивните помошници им требало две сезони да привршат 
со декорирањето на ѕидовите на храмот посветен на Богородица Перивлепта во Охрид. 
Мајсторите најчесто работеле во летните месеци и тоа од мај до октомври, но во одредени 
споменици се случува работите да се привршуваат и во зимските месеци (ноември и 
декември). Σ. Καλοπισсη-Βερτη, op. cit., 153-154; Б. Бабић, Три грчка фреско натписа на 
зидовима цркава средњевековног Прилепа из друге половине XIII века, ЗЛУ 5 (1969) 29, црт. 
2; П. Костовска, Зидно сликарство Светог Николе у Вароши код Прилепа, Београд 1998, 
поглавје II, дактилографирана магистерска теза, 59; М.М. Машнић, Поречки манастир 
Рођења Богородице у селу Манастирцу у Македонији (о архитектури, програму и стилским 
одликама новооткривених фресака), Ниш и Византија II (2003), 277-293, 288, црт. 4.
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близок соработник и уште двајца искусни помошници.5 Во текот на XIII 
век имаме постепено излегување од анонимност на голем број сликари, 
спротивно на средновековната идеја за потиснување на индивидуалноста 
на сликарот, која е поврзана со доблеста на скромност и понизност. Во кон-
текст на социо-економските тенденции, од доцниот XII век индикативна е 
појавата на поименични зографи кои можат да се врзат и со феноменот на 
индивидуализмот и напуштање на анонимноста во рамките на занаетите.6 
Проминентноста на сликарите во доцновизантискиот период се потврдува 
во епиграфските споменици во вид на потписи или куси инвокации. Од 
сочуваните пишани и ликовни извори произлегува дека во големите и зна-
чајни завештанија зографите остануваат анонимни, откривајќи го на тој на-
чин воочениот социјален јаз помеѓу истакнатиот порачувач и едноставниот 
изведувач. Но, во палеологовскиот период посебно во поголемите урбани 
центри, како Солун, се чувствува една оснаженост во социјалниот статус на 
сликарите.7 Од овој период ни се познати имињата на неколку сликари кои се 
здобиле со извонредна репутација и чие име добило легендарни димензии во 
подоцнежните векови. Надалеку познатиот и „одличен“ сликар Калиергис,8 

5 За работниот век на средновековните зографи знаеме многу малку. Со оглед на 
специфичните услови на теренска работа, работниот век, особено на живописците, бил 
старосно лимитиран. Посредно можеме да заклучиме дека не траел повеќе од 40 години, 
бидејќи дејноста на членовите на патувачките сликарски тајфи била захтевна професија. 
Старосниот творечки век на зографите веројатно завршувал на околу 65 годишна возраст, 
но недостатокот од архивска граѓа го прави трасирањето на животниот пат на сликарите 
многу тешко. М. Марковић, op. cit., 107; Idem, The Painter Eutychios – Father of Michael 
Astrapas and Protomaster of the Frescoes in the Church of the Virgin Peribleptos in Ochrid, in: 
Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August, 2006, 
E. Jeffreys, F.K. Haarer, J. Gilliland (eds.), Ashgate Publishing, London 2006, Vol. III, Abstracts 
of Communications, 368-369. 

6 S. Kalopissi-Verti, Painters’ Portraits in Byzantine Art, ΔΧΑΕ, περ. Δ, τομ. ΙΖ (1993-
1994), Athens 1994, 138-139. Од XII век ни се познати поименично двајца уметници и тоа 
мозаичарот Ефрем кој ја извел декорацијата на црквата на Христовото Раѓање во Витлем 
во 1169 и кипарскиот зограф Теодрос Апсевдес, чие име било забележано во ктиторскиот 
натпис од 1183 на ѕидовите на испосницата на Св. Неофит кај Пафос, и кој исто така ја 
украсил црквата Богородица Аракас во Лагудера. M. Panayotidi, The Question of the Role of 
the Donor and of the Painter, 143-156.

7 В.Ј. Ђурић, Велика дела византијског сликарства с краја XIII века и смена стилова, 
Свети Ахилије у Ариљу. Историја, уметност, Зборник радова са научног скупа, 1996, 71-
74; E.N. Kyriakoudis, Monumental Painting in Kastoria in the Last Decade of the Thirteenth 
Century and the Frescoes at Arilje, Свети Ахилије у Ариљу, 79, 95-96. С. Кисас, Солунска 
уметничка породица Астрапа, Зограф 5 (1974), 35-37; R.S. Nelson, Theodore Hagiopetrites 
and Thessaloniki, XVI. Internationaler Byzantinisten Kongress Akten, II, 5, JÖB, 32/4 (1981-
1982), 79-85; R.S. Nelson, Theodore Hagiopetrites a Late Byzantine Scribe and Illuminator, Wien 
1991, passim; С. Радојчић, Студије о уметности XIII века: Натпис ΜΑΡΟΥ на ариљским 
фрескама, ГСА, CCXXXIV 7 (1959), 40-45; P. Miljković-Pepek, L’atelier artistique proéminent 
de la famille Thessalonicienne d’Astrapas de la fin du XIIIe et des premiéres décennies du XIVe 
siècle, XVI. Internationaler Byzantinisten Kongress Akten, II, 4, JÖB, 32/4 (1981-1982), 491-494.

8 Σ. Πελεκανιδης, Καλλιεργης, Ολης της Θετταλιας αριστος ζωγραφος, Αθηναι 1973, passim.
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ктиторот и зограф Михаил Проелевс,9 загадочниот Мануел Панселин10 и 
плодната уметничка фамилија Астрапа,11 како и тесната соработка на танде-
мот татко-ќерка Теодор Хагиопетрит и Ирина12, говорат не само за високото 
ниво на уметничка продукција во втората половина на XIII и почетокот на 
XIV век во Солун, туку и за, иако се работи за мал број сликари, истакнатата 
позиција која во овој период ја заземале истите. Сепак, како што е досега 
многупати нагласено, имињата на сликарите фигурираат во ктиторските 
натписи единствено кога ктиторот е со многу скромно потекло или ниска 
социјална класа рамна на социјалната позиција на сликарите. Поради зголе-
мениот статус на сликарите во социјалната хиерархија некои истражувачи ја 
дозволуваат можноста за нивна инволвираност во креирањето на програмата 
или делови од програмата.13

Постојат бројни извори кои говорат за ниската позиција која сликарите 
ја заземале во средновековното општество. Тие имале статус на занаетчии 
и биле сместувани во иста категорија со ѕидарите, скулпторите, златарите, 
дрводелците, мозаичарите, плочкарите, бојаџиите, и сл.14 Особено во про-
винциските центри зографите имале низок социјален статус што било тесно 
поврзано со занаетчискиот аспект на егзекуција на фреско декорацијата.15 
По угледот на другите професии можно е живописците да се здружувале во 

9 Г. Бабић, Михаило Проелевсис, солунски сликар раног XIV века, Зограф 12 (1981), 
9-61; Σ. Καλοπισση-Βερτη, Οι ζωγραφοι, 156. 

10 A. Xyngopoulos, Manuel Panselinos, Athens 1956, passim.
11 П. Миљковиќ-Пепек, Делото на зографите Михаил и Еутихиј, Скопје 1967, 19, 21, 

23; В.Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 18, 49; С. Кисас, op. cit., 
35-37; М. Марковић, Уметничка делатност Михаила и Ефтихија., 96-99.

12 Σ. Καλοπισση-Βερτη, Οι ζωγραφοι, 156; R.S. Nelson, op. cit., 122-123; P. Miljković-
Pepek, L’atelier artistique proéminent de la famille Thessalonicienne d’Astrapas, 491-494. 

13 S. Kalopissi-Verti, Painters’ Portraits, 140. Ц. Грозданов го објаснува појавувањето на 
претставите на ретките прелати во Богородица Перивлепта во Охрид, епископот на Синада 
св. Михаил Омолигит и св. Евтихиј константинополски патријарх, со интервенцијата на 
славните зографи Михаил и Евтихиј кои дополнително ги оставиле своите потписи на 
различни места во црквата (Ц. Грозданов, Охридске белешке. Св. Михаило и Св. Еутихиј 
у цркви Св. Богородице Перивлепте, Зограф 3 (1969), 11-12). М. Панајотиди смета 
дека постојат индикации за делумна лична инволвираност во изборот на композиции и 
светителски претстави од страна на зографот Теодор Апсевдос при осликувањето на две 
цркви на Кипар, во последните децении на XII век (M. Panayotidi, The Question, 154-156).

14 Ν. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης και ερασιτεχνης καλλιτεχης στο Βυζαντιο, Το πορτραιτο 
του καλλιτεχνη στο Βυζαντιο, Ηρακλειο 1997, 107-120; Σ. Καλοπισση-Βερτη, Οι ζωγραφοι, 154-
155. Иако пишаните извори молчат за организираноста на сликарите во Константинопол 
и другите поголеми византиски центри, паралелни информации сведочат за нивно 
здружување на ниво како кај ѕидарите и другите занаетчии. Повеќето биле членови на 
здруженија, на сличен начин како и нивните колеги во италијанските градови во истиот 
период. И покрај индициите за проминентната позиција на сликарите во доцновизантискиот 
период, генерално фреско сликарите се чини никогаш не го надминале статусот на обични 
занаетчии.

15 Поименично познати сликари, пред XII век се врзуваат со иконописната техника или 
сликањето миниатури, кои како медиуми можеле да ги задоволат уметничките аспирации на 
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еснафски здруженија, но во секој случај зависно од големината и локацијата 
на објектот-предмет на живописување, зографите се организирале во мали, 
патувачки, често фамилијарни тајфи.16 И покрај тоа што крајниот видлив 
резултат на зографската професија се сведувал на подучување на непис-
мените во тајните на светото писмо, сликарите ја немале можноста својата 
дејност да ја издигнат до статусот на επιστήμη-наука наспроти τέχνη-зана-
ет. Епиграфските сведоштва говорат за зографи кои често биле и самите 
свештеници17, понекогаш ѓакони или анагности, но и монаси и јеромонаси, 
а поретко игумени.18

Обемот на сликаната декорација на манастирската црква изискува ис-
товремено делување на повеќе сликарски раце. Сликарските ракописи во 
Манастир, иако на прв поглед хетерогени, произлегуваат еден од друг, но 
и од доцнокомненската традиција.19 Можеме да издвоиме четири дистинк-
тивни ракописи. Брз, груб, наместа искршен и испрекинат цртеж го карак-
теризира првиот, а воедно и најстар зограф. Тој се карактеризира со крупни 
лица, масивни форми и едноставни, но тешки драперии (пророците Мојсиј, 
Захариј, Јона, Исаија, Даниил епископ Апексим(а) и ѓакон Еитал. монасите 
Јован Каливит, Теодосиј, Мојсиј Египетски, ѓаконите во протезисот). Вто-
риот мајстор ја ползува дебелата, груба линија на првиот, но неговиот цртеж 
е континуиран, се извлекува и се слева во непрекинати млазови и витки. 
Иако со првиот мајстор заедничка одлика им е користењето на линијата како 
изразно средство, вториот сликар се одликува со поголема префинетост на 
ликовите и посуптилен колорит (Сцени од житието на св. Никола, архие-
рејски фигури од најниската зона на јужниот брод, централните партии на 
Дрвото Есеево, Лествицата на искушението, Самсон Гостопримец, Варлаам 
и Јоасаф, апостол Павле, Макариј, св. Никола, а работел и на Благовеште-
нието и на сцената Средбата на Марија и Елисавета, бистите на архиереите 
Антим, Григориј Ерменски и Григориј Акрагантски, ѓаконите Евпл и Руфин). 

талентираните уметници кои потекнувале од високите класи. Ν. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 
110-111.

16 S. Kalopissi – Verti, Painters in Late Byzantine Society, CA 42, Paris 1994, 145-146; 
Eadem, Οι ζωγραφοι, 150; Ν. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 108-109.

17 За свештениците кои се занимавале и со други професии од IV до XII век. Cf. D.J. 
Constantelos, Clerics and Secular Professions in the Byzantine Church, Byzantina 13/1 (1985), 
373-390.

18 S. Kalopissi – Verti, Painters in Late Byzantine Society, 147. Кога сликарската 
работилница е составена од зографи свештеници или зографи монаси соработката помеѓу 
нив е од духовна природа, во смисла на βελτίωση на човечкото битие преку физичко 
дејствување и употреба на уметноста во терапевтски цели. Ibid, 150;  Ν. Οικονομιδης, 
Καλλιτεχνης, 115.

19 П. Костовска, Црквата Св. Никола во с. Манастир, Скопје 2008, докторска 
дисертација, поглавје VI, 417-461.



Петрула Костовска

212
Третиот сликар сеуште е под влијание на доцнокомненскиот манир, но него-
виот цртеж не е тврд. Користи брзи, бели потези кои му даваат голема доза 
на експресивност. Неговите ликови се со крупни очи, издолжени носеви 
и широки лица, а телата стасити и поседуваат нагласена монументалност. 
Кај овој сликар евидентна е прекумерната елаборираност на драпериите и 
нагласената декоративност. Извонредно владее со линијата, а суптилниот 
графизам му е главна одлика. Контрастот пак, помеѓу фините, паралелни ли-
нии, кај косите и брадите кои наместа се претвораат во меандри и спирали и 
ефектното колористичко моделирање со широки нагласени сенки од зелени 
валери, создава една изненадувачка драматичност. Третиот сликар се служи 
и со стилско типизирање на светителски ликови, при што за постарите физи-
ономии користи пографицистички манир, а за помладите индивидуи прави 
напор за тродимензионално дефинирање на волуменот. Според обемот на 
насликани површини се чини третиот зограф бил предводник на сликарската 
тајфа (Причестувањето на апостолите, Атанасиј Александриски, Григориј 
Чудотворец, Петар Александриски, старозаветните праотци, Епифаниј и 
Ахилиј, Климент Охридски, Теодор Тирон, Ѓорѓи, Никита, Артемиј и Панте-
лејмон). Најталентираниот, четврт сликар ги обработува лицата со прецизно 
и внимателно извлечен цртеж, но нагласениот и цврст волумен го обликува 
со помош на боја. Трансцедентна смиреност и внатрешна сосредоточеност 
ги карактеризира овие ликови. Тие се мирни, достоинствени и се одликуваат 
со грациозност. Елегантните фигури се обликувани со голема умешност и 
владеење на пластичноста, додека пак рафинираните ликови се минуциозно 
предадени со артистичка суптилност. Пластичното обликување на лицата 
со постепена тонска моделација, потпомогнато со нежни, лирски продори 
на румени сенки на лицата на четвртиот мајстор им даваат една извајаност  
(Архангел Михаил, Дејзис, Димитриј, Теодор Стратилат, св. Никола, Бо-
городица Оранта, Григориј Ниски, Климент папа Римски, Орест, св. Кир, 
Прокопиј, Евстатиј Плакида).

Една уметничка работилница, освен што е во служба на задоволување 
на желбите и интересите на порачувачот на живописот,20 се труди и да пону-
ди една униформирана визуелна слика пред верникот. Сите сликарски рако-
писи, иако им припаѓаат на различни стилски сензибилитети, произлегуваат 
еден од друг и меѓусебно се надополнуваат. На прв поглед целокупниот 
сликан ансамбл изгледа многу разнолико, како да го сликале многу, по ква-
литет, сфаќања и стилски тенденции, различни раце. Но, ако внимателно се 
погледаат светителите ќе се забележи дека, иако ефектот е сосема разнови-

20 Ν. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 107.
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ден, сепак сите четворица користат исти картони, воедначени иконографски 
формули, а се трудат да користат сличен сликарски манир, обидувајќи се да 
ги усогласат ракописите. Сликарите се обидуваат да го усогласат цртежот, но 
не можат да остварат конзистентност во примената на доследен колорит. На-
места имаме ситуација каде колоритноста на лицето и неговата пластичност 
ја откриваат раката на поталентираниот мајстор, а несмасното скратување 
на дланката и прстите упадот на помалку вештиот. Тенденција на оваа сли-
карска работилница е приспособувањето на сликарскиот јазик и ракопис кон 
доловување на различните светителски типови. Постои селективен пристап 
во употребата на ликовниот манир, при што во контекст на индивидуалните 
физиономии на светителите се приспособува и ракописот на сликарот. Име-
но, во дослух со овој принцип, еден ист зограф го менува стилот и ликовниот 
ракопис во зависност од иконографијата на светителските ликови.21 Така тој, 
кој на моменти во сликањето на младите лица изгледа прогресивен во корис-
тењето на пластичните изразни средства, во исто време, во нагласувањето 
на старечките физиономии употребува по прикладен графизам.22 Веројатно 
првиот зограф некогаш бил предводник на работилницата, и како најстар 
се придржувал до конзервативните тенденции, а останатите, сакајќи да ги 
следат неговите стапки се обидувале да се приближат до неговиот манир, 
но кај третиот и четвртиот преовладува една пластична нишка во градењето 
на обликот и пожив колорит. Кога подолго време доминира една ликовна 

21 Но, во третманот на лицата очигледни се нивните разлики во сфаќањето на ликовното 
профилирање на светителските ликови. И додека цртежот на првиот сликар е нагласен, 
крут и наместа брз и скоро кроки, дотогаш третиот мајстор покажува една внимателност 
во изведување на контурите и деталите но пројавува и елементи на гротескност преку 
претерано нагласување на типолошките особини на ликовите. Ако се споредат две бисти на 
млади светители, дела на првиот и третиот зограф – пророк Даниил и маченик Андроник, 
ќе се забележи дека и покрај големите сличности во сликарскиот јазик, третиот мајстор 
создава по префинети ликови, а првиот екстремно шематизирани и крути лица. Градењето 
на ликот на Андроник е колористичко и според тоа волуминозноста доаѓа до израз. Кај 
Даниил, пак, и покрај сенчењето ликот е една плоска. Устите кај ликовите на третиот 
сликар се по сензуални, ја нема онаа аглестост кај горната усна толку карактеристична за 
првиот мајстор. Користејќи повторно иста техника на изразен графицизам третиот зограф 
косата ја решава на посуптилен начин, но премините од светло кон потемно не се нагли, а 
контрастот е ублажен. Во контраст со скоро монохромноста на епископските претстави на 
другите двајца, третиот зограф во допојасијата на старозаветните првосвештеници внел 
силно обоени планови комплементарни бои. Кај овие возрасни физиономии, третиот сликар 
применил и една своевидна карикатуралност, преку изблици на минуциозен графицизам 
искомбиниран со прекумерно нагласени физиолошки одлики. Д. Коцо и П. Миљковиќ-
Пепек, Манастир, кн. 8, Скопје 1958, 6, сл. 88, 96, Таб. XII, XXIX, XXXII, XXXIV. 

22 П. Костовска, Црквата Св. Никола, 417-461; Eadem, Свети Никола во с. Манастир, 
Мариово, The most significant values of cultural and natural heritage, Publication of Cultural 
Heritage Protection Office, (in print); Eadem, Patronage and Art in Thirteenth Century Prilep, 
Urban and Sacred Topography of Prilep – A Byzantine town in the Balkans. The Contribution 
of Visual Culture, Society and Economy in the Creation of a Byzantine Town in the Balkans (in 
print).
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струја, а која со време станува архаична, кормилото го презема посмелиот, 
похрабриот уметник. Тој како еден од поискусните во тајфата во моменти на 
физичка или духовна криза на предводникот наоѓа можност за самопрезен-
тирање и докажување, но во исто време и промовирање на нови вредности 
и тенденции, при што во тој момент тој станува предводник. Во Манастир 
тоа е третиот уметник чиј ликовен манир изникнал од доцнокомненскиот 
ретрограден стилски тек кој го практикувал најстариот мајстор, на кој овој 
зограф му вбризгал жесток, енергичен импулс и го вдахнал со доза на во-
луминозност. Во центарот на оваа естетска турбулентност уште понагласен 
модерен ликовен печат се наѕира и во делото на четвртиот зограф во Мана-
стир. Овој, веројатно најмлад сликар во сликањето на светителските ликови 
практикувал една дотогаш незабележана пластичност. 

Ликовите на првиот сликар се карактеризираат со крупни, бадемасти 
очи кои се формирани со изразени линии на обата капаци кои не се спојува-
ат. Горниот капак е понагласен и во вид на продолжена линија излегува од 
бадемастата форма. Зениците се извонредно крупни и црни, со многу малку 
белило по страните. Веѓите се многу високо решени со една дебела линија, а 
под неа тенка паралелна темно црвена линија, која е исто така видлива при 
обликувањето на носот. Носот е многу долг, тенок и на врвот искривен и 
издолжен, особено кај постарите лица. Првиот зограф во коренот на носот 
користи еден кус, зелен намаз со кој го продлабочува погледот и му дава 
строгост и мисловност. Овој сликар ги решава устите делумно цртачки, 
делумно сликарски. Горната усна е темна и со остри агли формира буква 
М, а долната завршува со куса хоризонтална линија до средиштето на гор-
ната, оставајќи ги краевите на горната усна да се превиткаат. Полнотијата 
на усните ја решава со дебел премаз светла боја. Под долната усна додава 
карактеристична нагласена, темна сенка во вид на опашка од ластовица која 
допира до средиштето на одголената брада. Косите и брадите на светите-
лите кои се работени од првиот сликар се изведени графицистички, но не 
со суптилни паралелни линии, туку со дебели намази. Косата по правило 
е решена прво во темна боја врз која со посветла нијанса се извлекуваат 
прамени во вид на светли снопови или витки. Пред сè контурите се истак-
нати и јаки, формирани од дебели темни линии. Сенчењето е нагласено, 
посебно кај постарите и преку крутиот цртеж. Напластувањето сенки на 
лицата на помладите е решено со паралелни намази, но посуптилно со цел 
да се добие една изедначена фактура. Тој, во форма на отворена голема 
заграда повремено го решава подбрадокот и вратниот сегмент, но само кај 
одреден број светителски индивидуи. Анатомијата, пак, на екстремитетите 
е извонредно крута, а скратувањата несмасни. Неговата палета е бледа и 
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со пригушени, многу светли бои што се контрастира со силните одблесоци 
чисти бои кои особено ги користи четвртиот мајстор во зографската тајфа. 
Првиот мајстор има необично карактеристичен ракопис и при испишување 
на сигнатурите на светителите, и при испишувањето на натписите користи 
декоративна мајускула, со минимални и повремени упади на минускула. 
Првиот мајстор, кој веројатно бил највозрасниот зограф во сликарската тајфа 
се карактеризира со крупни лица, масивни форми и едноставни, но тешки 
драперии кои своите изворишта ги црпат од уметноста на раниот XI век.23 
Веројатно тој во претходните децении да бил предводник на работилницата, 
бидејќи ликови со идентични архаични карактеристики откриваме на фрес-
ката на Крштението во нартексот на базиликата Св. Стефан во Костур, која 
се датира пред средината на XIII век.24 Со костурската композиција бистите 
на светителите на првиот зограф делат еден конзервативен цртеж, нагласен 
графицизам и крут шематизам. Колоритот иако неупадлив, во Манастир 
е посветол, а наместа има пројава на извесни попластични решенија на 
лицата преку нагласени бели премази. Со апсолутна сигурност на првиот 
сликар може да му ги припишеме пророците Захариј, Мојсиј, Јона, Исаија, 
Даниил кои се насликани во подлачието на арките кои водат од средиш-
ниот кон северниот кораб, потоа бистите на епископ Акепсим(а) и ѓакон 
Еитал, ликовите на монасите Јован Каливит, Теодосиј, Мојсиј Етиопски, 
едно непознато допојасие под Страшниот суд на јужниот ѕид, и ѓаконите во 
протезисот.25 Кај претставите на Иеремиј, и Павле Омологит првиот сликар 
многу веројатно ги извел контурите на ликовите, но не и нивната брада и 
коса, како и хитонот на Иеремиј кај кои се чувствуваат облесци на поголема 
префинетост и суптилност.26 Најверојатно кај последниве два лика работел и 
вториот зограф. Првиот мајстор во нашата класификација работел предимно 
во северниот кораб, а поради нецелоцната сочуваност на декорацијата не мо-
жеме да зборуваме за негова инволвираност во останатите делови на храмот. 

Вториот мајстор е многу близок по концепција и архаични сфаќања до 
првиот зограф. Од првиот сликар веројатно учел занает, бидејќи ги врзуваат 
исти сфаќања за градење на формата преку дебели контури и во користењето 
на линијата како изразно средство. Кај овој мајстор, кој е изведувач на по-

23 V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 288; Виктор Лазарев смета дека 
овие фигури се надоврзуваат на живописот во Оропос, Ахеропиитос во Солун и Милешева, 
за кои смета дека се со конзервативни тенденции. 

24 E.N. Kyriakoudis, Monumental Painting, 88-89, fig 16; Σ. Πελεκανιδης, Μ. Χατζιδακης, 
Καστορια, Αθηνα 1984, εικ. 14.

25 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op.cit., сл. 74, 77, 80, 82, 83, Таб. XXII, XXIV. Сосема 
е можно истиот зограф да ги насликал и хорот светители и ангелска војска од Страшниот 
суд, но поради оштетеноста на овие сцени немаме дефинитивен одговор на ова прашање.

26 Ibid, сл. 81, Таб. XXIII.
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големиот дел од декорацијата на јужниот кораб, видливо е угледувањето на 
сликарските постапки на најстариот припадник на тајфата при извлекување 
на очите и нагласените веѓи, ушите и геометриски избраздените чела. Сепак, 
кај носевите кои се исто така издолжени, но потенки и при решавањето на 
устата која е мала и едвај видлива, се гледаат главните разлики. На моменти 
дури се чини дека некои од лицата на вториот сликар се дело на првиот и 
обратно, но вториот зограф се разликува, во за нијанса, поголемата префи-
нетост на ликовите и во посуптилниот колорит, што е видливо кај протаго-
нистите на композициите од Житието на св. Никола.27 Вториот сликар, за 
разлика од првиот зограф, се карактеризира со една поголема испиеност 
на ликовите, помали глави и понагласено сенчење на лицата. Освен архие-
рејските фигури на јужниот ѕид и поединечните светителски претстави од 
јужниот кораб како Јован Богослов, Макариј, Никола, Варлаам и Јоасаф, 
апостол Павле и Самсон Гостопримец, а според изведбата на драперијата и 
карактеризацијата на ликовите, тој ги насликал и двете композиции Лест-
вицата на искушението и централната партија на Дрво Есеево, заедно со 
порорците Осиј, Амос и Авдиј.28 Освен во јужниот кораб, неговиот сликар-
ски ракопис го среќаваме и во неколку композиции во централниот кораб 
како Благовештението и Средбата на Марија и Елисавета каде се обидел да 
ја повтори змијулестата драперија карактеристична за третиот мајстор, ав-
торот на апсидалните фрески, но не ја репродуцирал живата развиореност, 
ниту во поработ на химатионот на архангел Гаврил од Благовештението, 
ниту кај облеката на Елисавета.29 Вториот мајстор ги насликал и неколкуте 
медаљони со архиерејски бисти на јужниот олтарски ѕид и во ѓакониконот, 
а веројатно и првите три маченички допојасија над почетокот на долгиот 
ктиторски натпис, кои се карактеризираат со крут цртеж и општа некаракте-
ризација на ликот.30 Кај бистите во медаљони на Антим, Григориј Ерменски 
и Григориј Акрагантски дводимензионалноста, загаситиот колорит, општата 
безволност и отсуство на живост го сугерираат сликарскиот печат на вториот 
зограф. Ракописот на вториот мајстор од Манастир се надоврзува на доцно-
комненските тенденции на градење на формата со нагласени контури и јаки 
зелени сенки кои го градат волуменот. Темните, силни контури, и смирениот 

27 Ibid, сл. 111, 112, Таб. XLII.
28 Ibid, сл. 87, 98, 98a, 98b, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 115, Tab. XXXVI, LX. Драперијата 

на химатионот на Есеј е идентична со облеката на едниот од фигурите кои се качуваат по 
Лествицата. Останатите тројца пророци на спротивното подлачие Малахиј, Михај и Аегиј 
се насликани од третиот зограф.

29 Ibid, сл. 48, 63а. 
30 Ibid, сл. 19a, 55, 61, 109, 110.
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колорит ги откриваме и кај ликовите на св. ѓакони Руфин и Евпл, во тесната 
вдлабнатина северно и јужно од олтарната апсида.31 

Според обемот и квалитетот на насликани површини во манастирскиот 
католикон, третиот мајстор бил предводникот на сликарската работилница. 
Тој го декорирал поголемиот дел од светилишниот простор и делови од 
северниот и јужниот брод.32 Во градењето на ликовите третиот зограф ги 
користи прелошките и картоните кои се својствени за првиот сликар во 
сликарската тајфа,33 а неговата припадност кон сликарскиот јазик на првиот 
мајстор е особено забележлива во креирање на ликовите во тричетвртин-
ски ракурс. Но, тука секоја сличност со првиот сликар престанува, иако 
зависноста од комненската ликовно-стилска естетика е присутна. Кај овие 
ликови доаѓаат до полн израз крупните очи, долгиот месест нос и широко-
то овално лице, при што постарите позајмици се единствено во однос на 
контурите на ликот и цртачкиот манир. Иако лицата се решени со нагласени 
сенки, а косите и брадите во карактеристичен доцно-комненски графички 
манир, фигурите со својата стаситост пројавуваат нагласена монументал-
ност. Стамените пропорции на телата, крупните глави врз широките, цврсти 
вратови и елегантните стапала се во евидентен контраст со прекумерната 
елаборираност на драпериите, кои се служат со позајмици карактеристични 
за најуспешните сликарски остварувања од епохата на Комнените. Третиот 
зограф, со претходните двајца од тајфата, ги дели поархаичните сфаќања за 
нагласено графицистичко решавање на косата и брадата, но од нив, како по-
талентиран, се разликува во градењето на формата преку колористички кон-
трастирани сенки, и понагласена карактеризација на светителските ликови.34 
Разликата помеѓу фините, паралелни линии на брадата и косата кои наместа 

31 Ibid, 96; П. Миљковиќ-Пепек, Живописот и прилепските зографи, Прилеп и 
прилепско низ историјата, Прилеп 1971, 99. Над претставата на Руфин, во долниот дел на 
орнаменталната лента има лигатура од неколку букви кои авторите на монографијата го 
прочитале како ROUFINOС, а го идентификувале со името на еден од сликарите, ние со 
сигурност во моментов не можеме да се произнесеме по тоа прашање.

32 П. Костовска, Црквата Св. Никола, 417-461.
33 При обликувањето на лицата на апостолите, ангелите - ѓакони и Христос кој причес- 

тува со леб во Причестувањето, третиот сликар користи исти картони за обликување на 
контурите на торзата, а пред сé лицата. Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., сл. 39, 39a, 81, 
таб. X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XLI. И покрај воедначеноста во стилскиот ракопис, сметаме 
дека Христовиот лик во Причестувањето, но веројатно не и облеката, како и ликот на 
Апостол Павле биле насликани од четвриот зограф. (Ibid, сл. 77). За реципрочните примери 
во црквата во Старо Нагоричино Cf. Д. Ѓорѓиевски, За претставите на светите воини од 
црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино, PATRIMONIUM.MK. Број 1-2 / Скопје 2007, 
Каламус 2007 Скопје, 82-83.

34 Третиот мајстор ги извел растревожените ликови на апостолите и архангел 
Гаврил, кои се карактеризираат со необична анимираност, но и меланхоличен поглед, кој е 
истовремено забележлив и кај ликот на св. Мамант (Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек op. cit., 
Taб. XVI, XXI).
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се претвараат во меандри и спирали и ефектното колористичко моделирање 
со широки, нагласени сенки од зелени валери создава една изненадувачка 
драматичност, но го сместува ова сликарство во рангот на архаизирачкиот 
стил, присутен во малите провинциски центри во втората половина на XIII 
век.35 Третиот мајстор својот зенит го достигнал во обликувањето на фигу-
рите на некои од светите војници на пиластрите од средишниот кораб. Иако 
нивните лица се доста оштетени, а горниот слој пигмент истрвен, сметаме 
дека третиот мајстор ги насликал Теодор Тирон, Ѓорѓи, Никита, Артемиј и 
светиот врач Пантелејмон. Кај фигурите на Димитриј и Теодор Стратилат, а 
веројатно и кај Јован Претеча од Дејзисната композиција, постоела симби-
отичка соработка помеѓу двајцата најталентирани мајстори во Манастир.36 
Убаво обликувани овали, со крупни, бадемасти очи и мали полни усни, вра-
мени со минуциозни локни коса или внимателни извлечени прамени брада 
ги красат физиономиите на овие монументални фигури. Тоа се крупни тела 
обременети со тешки, крути, нагласено орнаментирани облеки, чија импо-
зантност плени.37 Тие свој изворник имаат во величенствената фигура на св. 
Ѓорѓи на иконата од Струга. Постои нагласена сличност помеѓу фигурата 
на иконата и истоимениот светител во католиконот на манастирската црква 
во Мариово, како и со ликот на св. Пантелејмон. Не само овалното лице, 
крупните очи и локните коса,38 туку и идентичниот став и позиционирање на 
рацете откриваат ист сликарски ракопис. Евидентно е користењето, ако не 
на картони поради различниот сразмер, тогаш на ист модел. Третиот зограф 

35 P. Kostovska, Patronage and Art (in print); L. Fundić, Artistic Links between Prilep 
and Epeiros in the Late Thirteenth Century: The Case of Monumental Painting (in print). 
Благодарност до Леонела Фундиќ за отстапувањето на сеуште непубликуваниот текст. Д. 
Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., 96.

36 Cf. supra.
37 Филигранската минуциозност со која ги слика облеките на свети војници е 

доведена до граница на совршено владеење со формата. Било да се работи за доловување 
на тешките брокатни ткаени извезени со златна срма, или интрикантниот занаетски финиш 
на металните панцири, зографот прави обид за декоративно освојување на просторот, 
пополнувајќи го со сликани декоративни мотиви, дополнително забележливо и во живото 
орнаментирање на сликаните повеќечлени лакови. 

38 Необична одлика на ликот на св. Ѓорѓи во Манастир е неговата недовршеност, која 
можеби се должи на чистењето на пресликите при конзервацијата. За разлика од останатиот 
дел на фигурата, која е минуциозно изработена, лицето, па и дланките на светителот се 
предадени само во синопија цртеж. Тој е наместа груб, како при решавањето на витките коса, 
а наместа како кај очите, носот и веѓите исклучително фин. Причините за недовршеноста 
на ликот остануваат мистерија, иако во случајов имаме ретка можност да ги видиме фазите 
на византиската фреско техника. Наспроти брзината со која зографите морале во влажниот 
малтер да го изведат цртежот, инкарнатот се работел подетално и со поголема внимателност. 
Се чини дека финалната обработка на ликот била последната фаза во процесот на сликарска 
изработка и била потикната од желбата за сосредоточување на сликарската умешност токму 
во светителскиот лик. П. Костовска, Црквата Св. Никола, 417-461; D.C. Winfield, Middle 
and Later Byzantine Wall Painting Method. A Comparative Study, DOP 22 (1968), 62-138; http://
en.wikipedia.org/wiki/Sinopia
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најверојатно изникнал од уметничката традиција негувана во средината на 
векот во Костур. Ликови градени на сличен начин, користејќи колористичка 
моделација, во контраст со графичко решавање на косата и со употреба на 
идентична типологизација на ликовите се среќаваат на западната фасада на 
Митрополискиот катедрален храм Св. Архангел Михаил (1255-56)39, јужна-
та фасада на Богородица Мавриотиса (светите војници Ѓорѓи и Димитриј, 
старецот Есеј, непознат апостол, - најверојатно Петар) (1261/2-64)40 и кај 
непознатиот маченик во Богородица Кубелитиса (60-ти год. на XIII век)41. 
Монументалната фигура на архангел Михаил од фасадата на катедралниот 
храм на Митрополијата во Костур се карактеризира со смиреност и дос-
тоинственост, што ја доведува во врска со стоечката фигура на архангел 
Михаил и св. војници во Манастир. Ликовите пак се со цврст цртеж, ниски 
чела, широки лица украсени со калиграфски исцртани бадемасти очи, веѓи, 
усни и носеви, како и тенденцијата кон тонско моделирање на кожата кон-
трастирано со нагласувањето на волуменот преку широки слоеви зелени 
сенки. Ова сликарство, фрагментарно сочувано, сепак ги пројавува истите 
карактеристики својствени на сликарството од средината и втората полови-
на на векот.42 Иако градењето на формата на фигурата на архангел Михаил 
од костурската црква покажува голема сличност со самоуверениот став на 
архангел Михаил, дело на четвртиот сликар во Манастир, типологијата на 
ликот, на која директно се надоврзуваат и примерите од Мавриотиса укра-
сени со енигматска насмевка, покажува допирни точки со третиот мајстор.

Не само фигурата на Богородица Оранта и лицето на архангел Миха-
ил во апсидалната конха, туку и одреден број стоечките светители и маче-
ничките бисти биле насликани од талентиран зограф кој ние го именуваме 
како четврт мајстор. Тој се одликува со срцолики, овални лица насадени 
врз цврсти вратови, куси чела покриени со густа коса, крупни очи, веѓи 
хоризонтално извлечени и споени во врвот на носот преку нагласена сенка. 
Носевите се нагласени, а устата мала и решена на карактеристичен начин 
при што горната усна е обликувана со темна линија, а долната е дефинирана 
преку минимална хоризонтална линија извлечена во светла боја. Лицето се 
гради колористички со напластување јаки зелени сенки и со нежни упади 

39 Σ. Πελεκανιδης – М. Χατζιδακης, op. cit., 105, εικ. 2; Е.N. Kyriakoudis, Monumental 
Painting, 79-81, fig. 2.

40 Е.N. Kyriakoudis, Monumental Painting, 86, n. 58, 64.
41 Σ. Πελεκανιδης – М. Χατζιδακης, op. cit., 90, εικ. 9.
42 Е.N. Kyriakoudis, Monumental Painting, 79-82. Киријакудис стилски ги врзува 

сликарствата на фасадата во Морача (1251-2), Бојана (1257), Христос Спас во близина 
на Галаксиди (средина на XIII век), Св. Никола Манастир (1270/1) и фрагментите од 
сликарството, како Аврамовата жртва на источниот ѕид на екзонартексот во Св. Софија во 
Охрид (средина на XIII век).
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на розев пигмент кај образите и вратот. Заоблена параболична линија ги 
оцртува овалите на лицата. Извонредно фината и суптилна линијата е ос-
новното средство на уметникот за предавање на движењата и за градење на 
ритмичката структура на композицијата. Лицата на младите, голобради све-
тители се насликани скоро без никаков графизам. Трансцедентна смиреност 
и внатрешна сосредоточеност ги карактеризира овие светителски ликови. 
Фигурите на четвртиот мајстор се мирни и достоинствени и се одликуваат 
со грациозност, сепак, одредените детали се карактеризираат со линеаризам 
до минуциозност.43 Косата на архангелите составена од снопови, прави или 
спирални линии се резултат на тој порив. Колористичкото решение на ликот 
на Димитриј е идентично како кај Пантелејмон, но лицето на првиот свети-
тел освен што е предадено во ракурс во истовреме е и волуминозно решено 
за разлика од плоската en face физиономија на светиот врач. Иако слични 
според колористичкиот пристап во решавањето на лицата, линеаристички 
обликуваната брада на светите војници на третиот мајстор го ограничуваат 
комплетниот тродимензионален впечаток кој го нудат голобрадите физио-
номии на четвртиот зограф.44 Четвртиот зограф ја приспособува палетата, 
четката и сфаќањето на формата и како резултат на тоа, користи графици-
стички манир за постарите ликови, а комплетен колористички третман за 
младите физиономии.45 Тоа е забележливо во оформувањето на лицата на 
архангел Михаил и св. Никола или допојасијата на Орест и Мина.46 Вни-
манието кое им е посветено на деталите на облеката, како и прекрасното 
ангелско лице на св. Орест, доловено со еден топол колорит ни укажува на 

43 Облеките на ангелите по своите облици се слични на курбиновските, со тоа што се 
потешки и помасовни, така што фигурите како да се препнуваат од краевите на драпериите 
(В.Ј. Ђурић, Византијске фреске, 15).

44 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., сл. 84, Taб. II, XXVII, XXVIII. Осветлувањето 
на ликовите е направено со една светла линија која е како контура, при што светлото кај св. 
Евстатиј паѓа од левата страна, а кај св. Прокопиј од десната. 

45 Приспособувањето на ракописот и графицистичката градација во контекст на 
старосните физиономии, присутно кај четвртиот мајстор во Манастир можеби ја објаснува 
тенденцијата за храбро воведување на претходно непознати колористички валери и 
постепено доусовршување во виртуозното градење тродимензионални форми. Лицата на 
Прокопиј и Евстатиј Плакида освен артистичката суптилност и богатството на колоритот, со 
св. Кир ги делат минуциозно изведените уши и индикативното сенчење на контурите, при 
што едната половина е врамена со тенка бела линија која го осветлува и ушето, додека темна 
контура ја засенчува спротивната страна. Нагласената орнаментираност е карактеристика, 
и иако оклопите се решени сплоснато и во две димензии, употребата на колористички 
средства во градење на волуменот е присутно и кај преклопот на наметката врз рамето. 
Лицето на Прокопиј е извонредно волуминозно; идентично градење на контурите на ликот, 
исто извлекување на носот и устата, слично моделирање на прамените коса, но кусите, 
тенки, паралелни црвени линии кои ги заруменуваат образите и белите густи намази, кои 
се во контраст со зелениот болус му даваат на ликот тродимензионалност (Ibid, сл. 88, Taб. 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXI, XXX). 

46 Ibid, сл. 57a, 60, Taб. VII, VIII.
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фактот дека неговата изработка ја извел мајсторот одговорен за изработката 
на извонредната стоечка фигура на архангел Михаил. Архангелот Михаил 
е ремек-дело на овој уметник.47 Сите карактеристики на Архистратегот се 
внимателно обликувани. Долгата, густа и костенлива коса формирана од 
кадрици којашто паѓа на рамениците е подврзана со бела лента. Очите се 
крупни и бадемести, веѓите густи, носот полн и не многу долг, а устата 
мала и убаво обликувана. Главата лежи на цврсто обликуваниот врат, кој 
се карактеризира со инковидно засенчување во централниот дел и мали 
издолжени овални елементи кои се одлика на неговиот начин на сликање.48 

Кај одголените делови на телото: рацете и нозете умешноста на мајсторот 
дошла до израз. Владеејќи со складните пропорции тој обликувал фигура 
достојна на епитетот „античка“. Тенот на лицето е добиен како резултат на 
драматичниот контраст од окерни и маслинесто-зелени тонови кои творат 
еден колоритен спој. Бледо-жолтеникавите тонови од осветлените места 
нежно и постепено се преливаат во светлозелените сенки што дава впечаток 
тродимензионална скулптура. На сличен начин се изведени и одголените 
раце и нозе. Веѓите, клепките, малата уста и меснатиот нос се насликани 
леко, со нежен потез. Целата фигура зрачи со една цврстина и динамичност, 
а низ облеката како да се наѕира складно обликуваната мускулатура. Лицето 
на Архангел Михаил е повторено во физиономијата на маченичката биста на 
Орест. Истиот ракурс на лицето и колористичкото моделирање ја нагласува 
оваа сличност која е удвоена преку соодветно позиционирање на светител-
ското допојасие директно над архангелската фигура. На сличен пластичен 
начин се решени и патроновата фигура и светителските ликови кои ја творат 
Дејзисната композиција. Главата на св. Никола се одликува со реален цртеж, 
пред сè подвлечен со мали, тенки бели линии, коишто ја формираат косата 
и брадата, и циноберот којшто ги нагласува ушите, устата, носот и долните, 
засечените делови на образите.49 Белите линии, заедно со бледо-зелената 
основа на косата и брадата, даваат впечаток на бела коса. Црвените линии на 
образот, со бледожолтеникавиот инкарнат, се поврзани така што инкарнатот 
одговара на жив човек, а овој светител според инкарнатот значително се 
разликува од архангелот. Архангелот, св. Никола и Дејзисната композиција 
се насликани од најталентираниот мајстор, при што Христовиот инкарнат 

47 Ibid, Taб. VI, VII.
48 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., Taб. VI, VII. Ваквото карактеристично 

решавање на вратот не е видливо кај сите негови фигури, туку е ограничено единствено 
кај архангел Михаил, Христос кој причестува со леб и архангел Михаил кој ја фланкира 
Богородица Оранта. Овој необичен елемент може да се забележи и кај ликот на св. Ѓорѓи 
од струшката икона. Cf. v. P. Miljković-Pepek, L’icône de Saint Georges de Struga, CA 19 
(1969), fig. 4.

49 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., Taб. XVIII.
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е бледо-жолт и нежен, нежноста која дополнително ја потенцира зелениот 
болус, додека брадата му е предадена со тенки темно-кафени линии, а косата 
со исто такви линии на кафена основа. Инкарнатот на Богородица е многу 
потопол од инкарнатот на Христос. Лицето, пак на св. Јован претставува 
измачен човек со долга растурена брада и коса што паѓа на рамениците. Има 
жолтеникав инкарнат потенциран со темно - костенливи брчки.50 За момент 
се забележува одредена плоскост присутна во сликањето на лицето на Јован 
Претеча, но впечатокот е потпомогнат единствено преку нагласено темни-
от колорит употребен за лицето на светителот. Едноставната симетрија на 
монументалната композиција на Дејзисот, каде двете смерни и воздржани 
фигури на Богородица и Претеча, во став на адорација и нéма молитва, ја 
фланкираат грандиозната Христова фигура51 одговара на сензибилитетот на 
четвртиот зограф при што тој создал композицијата според каноните на кла-
сичната уметност. Кон овие светителски ликови се придружуваат и фигурите 
на неколку св. војници од централниот кораб (лицето на Димитриј,52 Теодор 
Стратилат53) и поголем број маченички допојасија54. Овој најталентиран 
мајстор во Манастир ги извел фреските чија главна карактеристика е плас-
тичноста и волуминозноста. Тоа се светители кои потполно се вклопуваат 
во тенденциите на пластичниот стил од XIII век. 

Црквата Св. Никола е најстариот прецизно датиран архитектонски и 
ликовен споменик од XIII век во Македонија. Комплексната декорација која 
ги краси ѕидовите на оваа манастирска црква поседува извонредни иконог-
рафски мотиви и необични детали, но пред сé се одликува по специфичната 
функција чија главна цел е да го нагласи гробниот карактер на црквата.55 
Индивидуалните слики, портретите на светителите и христолошките сцени, 
преку позиционирање и взаемнa интеракција на ѕидовите на сакралниот 
храм, сведочат за потребата од светителско посредување во име на ктито-
рот Акакиј и монасите од манастирот. Отсуството на пишани сведоштва го 

50 Ibid, сл. 37а, б. в.
51 Ch. Walter, Two notes on the Deesis, REB 26, (1968), 325.
52 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., Taб. I, II, 
53 Ibid, Taб. I, IV
54 Ibid, сл. 57а, 60, Taб. XXI. За разлика од драперијата на архангелот Гаврил во апсидата 

и апостолите, химатионот на архангел Михаил и облеката на Богородица се карактеризираат 
со поприродна обработка на контурите и наборите, како и понатуралистичко превиткување 
на драперијата и поради тоа сметаме дека се дело на четвртиот мајстор. 

55 P. Kostovska, The concept of hope for salvation and Akakios’ monastic programme in 
St. Nicholas at Manastir, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, 
London, 21-26 August 2006, Vol. III, Abstracts of communications, 289-290; Eadem, The concept 
of hope for salvation and Akakios’ monastic programme in St. Nicholas at Manastir, ЗЛУМС 39 
(2011), 41-61; Eadem, “Reaching for Paradise” – The Program of the North Aisle of the Church 
of St. Nicholas in Manastir, Mariovo, кн. 28-29 (2002-2003), Скопје 2004, 67-89.
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отежнуваат дефинирањето на безличниот карактер на занаетската дејност 
на средновековните сликари и на нивната најчесто анонимна активност,56 но 
ктиторскиот натпис во Манастир е драгоцено сведоштво за личните желби 
на ктиторот во ангажирањето на една важна и актуелна личност од културни-
от круг на Охридската архиепископија. Веројатниот престиж што го носело 
со себе ангажирањето на зографот, ѓакон и референдариј Јован,57 како пред-
водник на сликарската работилница, но уште повеќе како административно 
лице од културниот и духовниот ентураж на охридските архиепископи58, го 
потикнало ктиторот Акакиј да ги повика токму него и неговите соработници 
да ја живописаат манастирската црква. Неговата образованост, книжевниот 
и ликовниот талент, но и блискоста до архиепископските кругови ја преју-
дицираат неговата веројатна инволвираност и во вообличувањето на про-
грамската декорација.59 Во истите години кога ја започнал соработката со 
иеромонахот Акакиј во создавањето на ликовната концепција на декорација 
за црквата во Мариово, ѓаконот Јован ја порачал и ја насликал иконата на св. 
Ѓорѓи за истоимениот храм во Струга.60 Во ктиторскиот натпис на иконата, 
компониран во јамбски триметар, оставил сведоштво колку за својот лико-
вен, толку и за својот книжевен талент.61 Неговата импликација, на два пати 
во контекст на порачувач на иконата како ѓакон и референдрариј, е допол-
нително нагласена уште еднаш и при самиот крај на натписот но овој пат во 

56 ODB I, 198.
57 Клирот на охридската архиепископска канцеларија бил устроен по цариградскиот 

терк, при што во хиерархијата на црковни чинови титулата референдариј го заземала 
6 место од 12 наслови, од вториот ешалон архиепископски чинови. Референдаријот 
имал задолженија да комуницира помеѓу архиепископијата и световната власт и да им 
ги соопштува на византиските намесници одлуките на архиепископската канцеларија. 
Вообичаено е референдаријот да бил свештено лице и ѓакон. И. Снегаров, История на 
Охридската архиепископя, vol. I, София 1925, 296; J. Darrouzés, Recherches sur les ΟΦΦΙΚΙΑ 
de l’Église Byzantine, Institut française d’Etudes Byzantines, Paris 1970, 31-32, 373-374; ODB 
III, 1778. Во толкувањето на долгиот ктиторски натпис во Манастир, С. Калописи-Верти, 
но и авторите на корпусот зидни натписи, сметаат дека, наместо референдариј, титулата на 
ѓакон Јован е „επι των κρισεων„, што би можело да се преведе како „задолжен за молбите„. 
Σ. Καλοπισση-Βερτη, Οι ζωγραφοι, 148; Г. Суботић, Б. Миљковић, И. Шпадијер, И. Тот, 
Натписи историјске садржине у зидно сликарству, том први, XII-XIII век, Београд 2015, 
60.

58 Во средиштето на охридската архиепископска канцеларија се забележува 
присуството на активни, образовани прелати и ѓакони. Постоењето на готови, компонирани 
епиграми, кои ја опишуваат иконографијата, го толкуваат симболизмот и ја одбележуваат 
молитвата на ктиторот, а кои се користеле токму како ктиторски натписи на иконите е 
потврдено преку бројни сведоштва во изворите. Г. Суботић et al, op. cit., 59-66, 103-108; 
Cf. A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst, Wien 2010. 

59 П. Костовска, Црквата Св. Никола, 385-416.
60 В.Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 17-18, 76, tab. III; Ф. Баришић, Два 

грчка натписа, 18-19; Trésors médiévaux de la Républic de Macédoine, Paris, Musée national du 
Moyen âge, Therme de Cluny, 9 février – 3 mai 1999, No 17; Г. Суботић et al, op. cit., 104-107. 

61 Г. Суботић et al, op. cit., 103-108; N. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 115.
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улога на историограф, односно сликар, кој го насликал ликот на светителот 
многу пати претходно.62 Иконата на Св. Ѓорѓи, очигледно била од особена 
важности, имала длабока лична димензија и сведочи за двојната улога на 
Јован како порачувач и сликар на иконата. Малку е возможно талентирана и 
самосвесна личност како ѓаконот и референдариј Јован да ја порачал икона 
кај друг сликар, особено што тој и самиот бил вичен во сликарските вешти-
ни.63 Од нашето истражување произлезе дека ктиторот, кој во истовреме 
бил и зограф на иконата е идентичен со главниот сликар во Манастир.64 
Овој факт ја ставаат советничката улога на Јован во втор план и ја подвле-
куваат неговата директна уметничка инволвираност во осликувањето на 
манастирскиот ансамбл, што е пресудна во толкувањето на релацијата на 
ктитор – сликар во Манастир.65 Во една ваква културна и духовна средина 
егзистирал и спретниот администратор, а пред сé талентираниот уметник 

62 Х. Меловски, За натписот, 212-213; Х. Меловски, Натписот од 1266/67 година 
на иконата на Св. Ѓорѓи од Струга, Пелагонитиса, Битола 2003, 149-155; Г. Суботић et al, 
op. cit., 60, 108; Костовска – Поповска, op. cit, 137-144. Во секој случај, улогата на Јован, 
која од долгиот ктиторски натпис во Манастир може експлицитно да се отгонетне, не била 
само советодавна, туку и егзекутивна.

63 Костовска – Поповска, op. cit, 137-144.
64 П. Костовска, Црквата Св. Никола, 417-461.
65 Досегашните истражувачи најчесто го поврзуваа Јовановото пристигнување во 

Манастир со негова улога во надгледување и координирање на дејноста на сликарите 
најмногу поради неговата висока црковна функција. Ф. Баришић, Два грчка натписа, 
17-18; P. Miljković-Pepek, L’icône, 215; В.Ј. Ђурић, Византијске фреске, 16-17, заб. 12; 
P. Miljković-Pepek, Jovan – đakon i referendar, Likovna Encikopedija Jugoslavije 1, Zagreb 
1984, 698; ODB III, 1615. П. Миљковиќ-Пепек, За пишуваните податоци за зографите 
Михаил Астрапа и Евтихиј и за некои нивни соработници, Гласник на ИНИ, IV/1-2, Скопје 
1960, 140; В.Ј. Ђурић, Ikone iz Jugoslavije, 76; Ф. Баришић, Два грчка натписа, 17-18; P. 
Miljković-Pepek, L’icône, 214; В.Ј. Ђурић, Византијске фреске , 16-17, заб. 12; К. Петров, 
Нови форми на авторски сигнатури од XIII век во нашата земја, II, Ликовна уметност, 
10-11, Скопје 1985, 14-16; Се поставува прашањето дали титулата референдариј и нејзините 
административни задолженија се косат со ангажманот на Јован во зографска работилница, 
која како што видовме, била инволвирана во осликување на поголем број храмови во 
диецезата на охридската архиепископија. Како што претходно напоменавме практикувањето 
една професија задолжително не го исклучувало делувањето во рамките на друга својствена 
дејност (N. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 116-120). Во две инстанци, се чини истата индивидуа 
Роман Аргир, со титула censor, кој се појавува во изворите околу 1030, е посведочена во 
два епиграма од почетокот на XI век, каде е наведена истовремено и како сликар, односно 
мозаичар на две иконографски претстави (Слегување во Адот и Христово Раѓање). Од 
истиот период е и ракописот од Универзитетската библиотека во Чикаго Cod. 947, fol. 151v, 
каде една од минијатурите е пропратена со натпис во кој се наведува името на сликарот, а во 
истовреме и ктитор на минијатурата на Симеон Стилит. Минијатуристот и ктитор Василиј 
Вергис во натписот во кој бара заштита, од светителот ја нагласува и својата професија 
proximos. Титулата проксимос има војничка предилекџија и означува висок војнички чин 
(N. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 116-118, n. 34; I. Spatharakis, Corpus of Dated and Illuminated 
Greek Manuscripts to Year 1435, I, Leyden 1981, 78). Паралелното практикување на двете 
професии не претпочитува и наизменично исклучување на истите, а постојат примери каде 
самиот ктитор кој што имал и друга професија, ја насликал иконата или минијатурата и во 
истовреме приложил дар и молба во двојно својство (N. Οικονομιδης, Καλλιτεχνης, 119-120).
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ѓаконот Јован, чии ликовни остварувања ги следиме на територијата на Ма-
кедонија во втората половина на XIII век.66 

Според достапните сочувани споменички ансамбли од средината и вто-
рата половина на XIII век, сликарската работилница на ѓаконот и референ-
дариј, кого сега слободно можеме да го именуваме како како зограф Јован, 
се движела и работела во храмовите на охридската диецеза, започнувајќи 
ја дејноста во Костурските цркви, каде ги среќаваме најстарите аналогии 
на нивните сликарски ракописи и продолжувајќи во сакралните храмови на 
Прилеп и Охрид, а попатно поминала повеќе години комплетирајќи ја деко-
рацијата на мариовската црква Св. Никола. Зографот Јован како поименично 
нагласен автор на живописот во манастирската црква во Мариово е првиот 
посведочен сликар во историјата на сликарство на тлото на Македонија.67 
Јовановиот уметнички печат и покрај нагласеното волуминозно градење на 
лицата и поеднинечни изблици на карактерни портретни физиономии, нео-
спорно го има своето извориште во доцнокомненските ликовни струења. Во 
Манастир сликарската работилница започнала опиена од доцнокомненските 
ликовни традиции, но ги оставила и првите одгласи на извонредниот пласти-
чен стил, кој, иако без поголемо присуство во храмовите на територијата на 
Македонија, ќе стане доминантна творечка и движечка сила во византиската 
уметност во втората половина на XIII век.68 Авторските остварувања на зо-

66 Во историските извори нема конкретни индиции за инволвираноста на црковно-
административната позиција референдариј во координирање, организирање или раководење 
со сликарски работилници во служба на архиепископската столица. Но, отсуството на 
сочувани споменици кои го потврдуваат овластувањето на една ваква “дворска” работилница 
за потребите на архиепископскиот клир не го исклучува постоењето на зографи или 
уметнички работилници блиски по сензибилитет или во дослух до уметничкиот пулс 
на охридските прелати. Постојат пропратни индиции дека ѓаконот и референдариј Јован 
можеби бил ктитор не само на иконата, но и на храмот во Струга кому оваа икона му 
била подарена. За жал немаме дополнителни сведоштва за вклученоста на охридскиот 
клир во ктиторството на сакрални градби на територијата на Охрид и околината во XIII 
век. Иако не е сочувано ниту едно монументално ктиторско завештание на водечките 
личности на архиепископијата во XIII век, не значи дека архиепископските прелати не биле 
инволвирани во подигање завештанија. Активната улога која охридските архиепископи ја 
имале во потпомагање на постоечките сакрални објекти се потврдува и во литерарните и 
ликовни извори. Токму пред средината на векот архиепископ Јаков Проархиј во 1248 г. и 
подарил на охридската црква Св. Климент ракопис, на чии страници оставил сведоштво за 
своето потекло и семејство, а неколку години подоцна, во 1262/3, неговиот наследник на 
охридскиот престол Константин Кавасила ја порачал за светософиската олтарна преграда 
иконата на Исус Христос. За личноста на Јаков Проархиј Cf. D. Angelov, Imperial Ideology 
and Political Thought in Byzantium, 1204-1330, Cambridge University Press 2007, 19, 49, 53, 
64, 66-67, n. 53, 66, 79, 134-139, со постара релевантна литература. 

67 Костовска – Поповска, op. cit, 137-144.
68 Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, op. cit., Taб. XVIII, XIX; Костовска, Зидно сликарство 

Светог Николе, 314-315, Таб. II. За работата на сликарската работилница во прилепските 
цркви Cf. Kostovska, Patronage and Art, in print. Третиот зограф од Манастир, за кој што 
сметаме дека бил авторот на фреските од апсидалната конха во Св. Никола во Варош 
(пред 1298), се користел со иконографките модели исползувани во истата композиција 
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графската работилница предводена од третиот мајстор ќе се провлекуваат 
во ликовната почва на Македонија уште долго по Манастир. 

во Манастир, но колористичките решенија на лицата на св. Јован Златоуст, св. Василиј 
Велики или св. Никола во Манастир им отстапиле место на аскетската типологија која 
ги карактеризира ликовите на св. отци од прилепската црква. Архиерејските лица во 
Манастир низ кои провејува еден рафиниран графицизам којшто е уште повеќе истакнат 
со срцоликите арабески кои имитираат длабоки брчки на образите и челата во варошката 
црква е доведен до ниво на карикатуралност. Дали појавата на новите стилски тенденции во 
постоечкиот ликовен јазик се должи на повеќегодишната сезонска активност врз сликаниот 
ансамбл или на природната прогресија во ликовниот јазик, тешко е да се каже. Пластичното 
градење на лицата со постепена тонска моделација потпомогнато со нежни, лирски продори 
на румени сенки се препознава и во ракописот на зографот кој го обликувал ликот на 
св. Димитриј на столбецот јужно од олтарната преграда на варошкиот катедрален храм, 
како и во живописот на манастирската црква Св. Архангел Михаил во Варош (R. Hamann-
MacLean, H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbia und Makedonien, vom 11. bis zum 
14. Jahrhundert, Band 3-5, Giessen 1963, Plan 19 a, b, III, IV; В. Ристић, Црква Св. Димитрија 
у Прилепу, Синтеза X, 3-4, Багдала, Крушевац 1979, 213-216, црт. 1, 3; С. Коруновски, Е. 
Димитрова, Византиска Македонија. Историја на уметноста на Македонија од IX до XV 
век, Детска радост, Скопје 2006, 86-89, Таб. 110; E. Dimitrova, Seven Streams-The Stylistic 
Tendencies of Macedonian Fresco Painting in the 13th Century, Ниш и Византија VI (2007), 
198-199, fig. 8.
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THE PAINTING WORKSHOP FROM MANASTIR

Summary

The oldest securely dated monument of the 13th century in Macedonia is 
the monastic basilica in Mariovo which was decorated in 1270/1 by a workshop 
led by a painter whose talent was prominently acknowledged in the long donor‘s 
inscription. Its decoration is complex and full of iconographic motifs and details, 
but most of all it is unique for its special arrangement of the scenes and the 
choice of individual saints that were the source and purpose of envisioning the 
building as a sacred funerary space. In Byzantium, starting in the 13th century, 
the phenomenon of moving away from anonymity can be traced through the more 
frequent inclusions of painters’ names in donors’ inscriptions. The painter John 
mentioned in the Manastir is the first painter within the territory of Macedonia 
attested in monumental painting. He was the donor and author of the icon of 
St. George in Struga painted around the same time as Manastir, while also 
being a deacon and prominent functionary in the Ohrid Archbishopric. Both in 
the Manastir inscription and in the epigram on the back of the icon, an almost 
identical phrase “accomplished in variety of colours” was used. Together with 
the additional epithet “hands skilled in paint” from the monastic inscription, 
as well as the stylistic similarities between the saintly figures, they attest to his 
accomplishment as a painter. Moreover the “coincidences” are symptomatic of 
the fact and validate the claim that these two individuals are one and the same 
person. John and three other members of this workshop decorated the monastic 
church in the timespan of several years. They were educated in the prevailing late-
Comnenian style which was still practised in the first half of the 13th century in the 
provincial centres in the south western Balkans where one branch of the Byzantine 
court established a secessionist and rival empire that competed in the supremacy 
and its re-establishment in the capital. The tardo-Comnenian idiosyncrasy held 
sway since the Despotate of Epirus considered itself a continuation of the political, 
ecclesiastical and cultural might of the Empire. They were the only rightful heir 
of the Imperial legacy and by extension adopted and nurtured certain stylistic 
conservatism even when a new style appeared around the middle of the century. 
However their style evolved, becoming more in-tune with the new stylistic 
trends as they took new members on board and took new commissions around 
Ohrid and Pelagonia. The oldest member, who was probably working in Kastoria 
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before 1258/9, in an atelier which included John as well, had a painterly manner 
that featured saints with large bulbous heads and big almond shaped eyes. The 
second painter espoused the thick, rough lines of the first, but his drawing style 
flowed more easily. Master John was superior with the line, using dancing swirls 
and minute details. His faces are expressive with large eyes and his figures are 
monumental. However, the fourth and youngest painter had a different artistic 
sensibility that belonged to the new emerging Palaeologan style, which his 
older colleagues quickly started emulating, adopting rounder faces with fresher 
and more vivid colours. In the timespan of around 30 years, a large number of 
surviving monuments show considerable stylistic similarities and in my opinion 
we can easily follow the trajectory of this remarkably resilient painting workshop 
blessed with impressive longevity. 



Сл. 1. Пророк Јона, црква Св. Никола, с. Манастир
Fig. 1. Prophet Jonah, church of St. Nicholas in the village Manastir



Сл. 2. Св. Антипа, св. Модест, св. Власиј, црква Св. Никола, с. Манастир
Fig. 2. St. Antipas, St. Modestus, St. Blasius, church of St. Nicholas in the village Manastir

Сл. 3. Архангел Михаил, црква Св. Никола, с. Манастир
Fig. 3. Archangel Michael, church of St. Nicholas in the village Manastir



Сл. 4. Св. Пантелејмон, црква Св. Никола, с. Манастир
Fig. 4. St. Pantaleon, church of St. Nicholas in the village Manastir



Сл. 5. Св. Димитриј, црква Св. Никола, с. Манастир
Fig. 5. St. Demetrius, church of St. Nicholas in the village Manastir



Сл. 6. Св. Ѓорѓи (детаљ), икона Св. Ѓорѓи, Струга
Fig. 6. St. George (detail), icon of St. George, Struga
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МЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ  „ВИЗАНТИСКИОТ МАНИР“  
ВО ИТАЛИЈАНСКОТО СЛИКАРСТВО 

Aпстракт
Иако постепено се надминуваат, останува уште многу да се направи околу 
предрасудите предизвикани од крутата поделба на Источна и Западна сфера 
на европската уметност во средниот век, поделба која е и натаму подржувана 
од дистинкцијата на самите научни дисциплини и проучувачи на истиот период, 
на медиевалисти и византолози. Предрасудите нè спречуваат да го препознаеме, 
во суштина огромното влијание на византиската уметност на подрачјето 
на Италија, кое се смета за колевка на Западната уметност на (прото)
ренесансата. Најголемата причина за вековните предрасуди лежи во книгата 
на маниристичкиот сликар Џорџо Вазари, „Животите на најдобрите сликари, 
скулптори и архитекти, од Чимабуе до денес“, објавена прв пат во 1550 година. 
Ова извонредно дело, прв селектиран извор на информации и критики, се третира 
како зачеток на историјата на уметноста во пошироки рамки. Сепак, неопходно 
е неговиот апсолутен авторитет да биде преиспитан и ревидиран, особено 
тврдењето на Вазари дека Џото ди Бондоне (1266-1337) е сликарот кој конечно 
расчистил со „несмасниот грчки стил“ и вовел нов натурализам во доловувањето 
на човечката форма, кој долго време бил потиснат на тие простори, а постоел 
некогаш во античката уметност. Самото ова тврдење оди во прилог на фактот 
дека византиската уметност извршила длабоко влијание на италијанската 
уметничка култура.

Клучни зборови: Италија, Византија, уметност, сликарство, Џорџо Вазари, Џото ди 
Бондоне, Нерези

Abstract 
Although it is being gradually overcome, much remains to be done about the prejudices caused 
by the rigid division into Eastern and Western spheres of European art in the Middle Ages, 
a division that is supported to this day by the distinction made among the same scientific 
disciplines and scholars of the same period, between Mediaevalists and Byzantologists. The 
prejudice prevents us from recognizing, in essence, the enormous influence of Byzantine 
art on the territory of Italy, which is considered the cradle of Western art of the (Proto-)
Renaissance. The origin of the centuries-old prejudice can be traced back to the book “The 
Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, from Cimabue to the Present” 
by the Mannerism painter Giorgio Vasari, first published in 1550. This remarkable work, 
the first compendium of information and criticism, is widely regarded as the beginning 
of art history in a wider context. However, it is necessary for its absolute authority to be 
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reconsidered and revised, especially Vasari’s claim that Giotto di Bondone (1266-1337) is a 
painter who has finally broken away from the “clumsy Greek style” and has introduced a new 
naturalism in capturing the human form, which had long been suppressed in that area, and 
had once existed in ancient art. This assertion itself is in line with the fact that Byzantine 

art had a profound influence on Italian art culture.

Key words: Italy, Byzantium, art, painting, Giorgio Vasari, Giotto di Bondone, Nerezi

Поделбата на европскиот цивилизациски простор според филозофска, 
религиозна и историска основа, повеќе од сигурно дека се одразила на 

спецификите на двете сфери, источна и западна, и во доменот на литература-
та, архитектурата и ликовните уметности, без оглед на сеопфатното влијание 
на античката грчка култура, како постара, врз латинската. Византискиот стил 
во сликарството, било живописот или иконописот, независно од вариетети-
те поврзани со времето и просторот на настанување, е јасно препознатлив 
токму поради неговата усмереност кон спиритуелното, трансцедентното. 
Источното православие ја потенцирало божествената природа на Христа, 
додека во своето доживување на оваа догма пак, западниот католицизам се 
приклонил кон човечката природа на Христос, што било во согласност со 
менталитетот на древните латини, усмерен кон земниот живот. 1

Ова логично и аргументирано толкување на угледниот руски научник 
и академик Мајоров е сè уште на линијата на широко прифатената теза на 
уметникот, биограф и критичар од XVI век, Џорџо Вазари (Giorgio Vasari, 
1511- 1574), кој го воздигнува значењето на сликарот Џото ди Бондоне 
(Giotto di Bondone, 1266-1337) во процесот на „повторното раѓање на умет-
носта“ и конечното расчистување на уметноста во Италија со источниот 
безживотен византиски стил. Мајоровите тези се главно издржани, но во 
целосната исклучивост, како и проценките на Вазари, не оставаат простор 
за интеракција меѓу истокот и западот.

Вазари, чиј суд во голема мера го обликувал и денешното расудување 
за уметноста во Италија, колевката на ренесансата, целосно ја отфрлал 
идејата дека византиските уметнички остварувања можат да бидат подго-
товка или вовед во Џотовите дела. Тој го користел на пејоративен начин 
изразот „maniera greca “, или „византиски манир“, со цел негативно да ги 

1 G. Georgijevič Majorov, Istok i Zapad u Evropi (превод Slavica Đukić). Достапно 
на http://www.filokalija.org.rs/zanimljivi_tekstovi_ser_lat.htm Интернет страна на Srpsko-
Filosofsko društvo “Filokalija“, Njegoševa 34 Beograd. Авторот е доктор на филозофски науки, 
професор, академик при РАЕН (Руската Академија на Природни Науки), истакнат професор 
на МГУ (Московскиот Државен Универзитет), добитник на Ломоносовата награда од прв 
степен. 
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окарактеризира сликите во грчки, според него, назаден стил, недоследен и 
без капацитет да претстави пластичност (тродимензионалност), простор 
(перспектива), а чии невешто насликани човечки фигури изгледаат како да 
стојат на ножните прсти.2 Византиското сликарство до денес не може во 
потполност да се ослободи од стигмата на Вазари, без оглед на напорите да 
се согледа различниот концепт на византиската естетика, кој не може да се 
поистовети со неспособност, односно невештост во сликањето. Уметниците 
кои го користеле, наместо кон објективното прикажување на светот, биле 
насочени кон претставување на вечноста и духот, кон евокација на небесни-
от свет, а со тоа и кон поттикнување на контемплација за рајот и неговите 
жители. Иако звучи како разумно објаснување на разликите меѓу источните 
и западните уметнички тенденции, ова толкување сепак ги „цементира“ тие 
разлики. Некои примери на двете страни денес наведуваат на преиспитување 
и „се закануваат“ да ги загрозат долго пласираните ставови.

Сам по себе е интересен процесот на навлегување, прифаќање и оп-
станок на „maniera greca“ во средновековното сликарство на Апенинскиот 
полуостров, каде е присутен до периодот на ренесансата. Покрај специ-
фичните нивоа на комуникација на одделни центри со Константинопол и 
Источното римско царство во дадени историски околности, отсуството на 
сериозно и широко прифаќање на меѓународниот готички стил до XIV век 
ќе биде важен фактор во создавањето на плодна почва за приемчивост кон 
еднакво туѓите византиски влијанија во уметноста. Едно е сигурно, нив ги 
следиме на полуостровот од раниот среден век, како опстојуваат со промен-
лив интензитет и во наредните столетија. Импортот на икони, предмети на 
применета уметност и други византиски артефакти, одиграл важна улога во 
создавањето на домашна продукција со византиски стилски обележја. 

Сликари и мозаичари од византиско потекло со векови работеле во 
католичка Италија. Нивните дела, особено оние создадени меѓу VI и IX 
век, биле во добар дел уништени, претежно од страна на подоцнежните 
уметници. Штетата што ја направил Иконоклазмот на исток во однос на ви-
зантиските уметнички остварувања, на запад била остварена во помал обем, 
особено во времето кое следи по Вазариевото величење на Џото и натура-
лизмот. Нарачателите и црковните авторитети без двоумење носеле одлуки 
за уништување или пресликување на дела изработени во византиски стил, 

2 Đ. Vazari, Životi slavnih slikara vajara i arhitekata, Libretto, Beograd 2000, 
26-27(Оригиналот G. Vasari, Vite dei piu eccelenti pottori, scultori ed architetti dal 1400 dal 
1550; првото издание е од 1550 година). Почнувајќи ја книгата како збир од биографии 
со Чимабуе, учителот на Џото, Вазари истакнува дека уште тој почнал да слика фигури, 
ткаенини и разни предмети поживо, поприродно и помеко, во споредба со воспоставениот 
„неспретен и незграпен начин“ на кој работеле неговите современици.
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кои повеќе не ги задоволувале бараните естетски критериуми. Во времето на 
интензивната обнова на Рим, од 1400 до 1700 година, исчезнале низа вакви 
остварувања. Слично било во цела Италија, со оглед на тоа што никој не сме-
тал дека треба да бидат сочувани. Својот опстанок мозаиците го должеле на 
специфичноста на техниката, а освен дрвени икони со помали димензии, на 
Апенинскиот полуостров не останало речиси ништо од сликарската продук-
ција од првите петстотини години на постоење на Византиската империја. 

Присуството на првокласни византиски остварувања на италијанско 
тло, изработени од византиски уметници, во текот на средниот век било, 
меѓу другото, поврзано и со политичката и воена доминација на Византија во 
одделни региони. Како луксузна и престижна техника, мозаиците во голема 
мера придонеле за ширењето на византискиот стил во Италија и неговото 
прифаќање како уметнички ексклузивитет. Не треба посебно да се потсети 
на византиските мозаици во Равена, создадени во VI век, во време кога тој 
град бил престолнина на византиските поседи на полуостровот и центар 
на значајни уметнички активности. Мозаиците со портрети на царот Јусти-
нијан и царицата Теодора во црквата Сан Витале (San Vitale), мозаичната 
декорација на Мавзолејот на Гала Плацидија (Galla Placidia), потоа на Сант 
Аполинаре ин Класе (Sant` Apollinare in Classe), нудат доволен материјал 
за уметнички поттик и потврда за спрегата меѓу уметноста и политиката.3 

Самата градба на Сан Витале претставувала величествен архитектон-
ски урнек од престолнината Константинопол, кој бил често повторуван по-
доцна, а денес претставува најстар сочуван пример на византиска сакрална 
архитектура во Италија. Единствените композициски решенија на мозаици-
те во Равена изобилуваат со ранохристијанска симболика, но исто така и со 
политичко-пропагандна иконографија. Мозаичните сцени на кои се портре-
тирани Јустинијан и Теодора со придружбата, како дел од декоративниот ан-
самбл на базиликата Сан Витале, оддаваат империјална строгост, свеченост 
и хиератичност, односно моќ и луксуз, потребни да се истакне владетелот 
и патрон, кој дури и никогаш не ја посетил Равена. Меѓу портретираните, 
царскиот пар е нагласен со кружни линии околу главите, како светителски 
ореоли (сл. 1 и 2).

Со оглед на политичката ситуација, не изненадува присуството на ви-
зантиски мозаици во Равена, но на нив не останал имун и Рим. Благодаре-
ние на археолошките истражувања е утврдено дека постојат остатоци од 
византиски фрески, работени во неколку фази, во римската црква Санта 

3 Мозаиците со портрети на императорот Јустинијан и неговата сопруга настанале 
најверојатно нешто по 540 година, откако Равена била повторно припоена кон Источното 
Римско Царство.
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Марија Антиква (Santa Maria Antiqua) на римскиот Форум, за жал затру-
пана од свлечиште за време на земјотрес во 847 година. Можеби тоа била 
среќна околност, инаку веројатноста овие фрески да не опстанат до денес, 
би била голема. Земајќи го во предвид слојот живопис од VIII век, порачан 
од папата Јован VII (705-707) и неговите карактеристики, овде е очигледно 
присуството на уметници од источниот дел на Медитеранот, во период кога 
Константинопол сè уште имал политичко влијание врз Ватикан. 4 Но, во 
настојување уметноста на Вечниот град да држи чекор со уметноста која 
имала третман на ексклузивна, многу подоцна, кон крајот на XIII век (ок. 
1294), папата Никола IV го нарачал величествениот мозаик „Крунисување 
на Богородица“, изработен од Јакопо Торити (Jacopo Torriti), за апсидата на 
црквата Санта Мариjа Маџоре (Santa Maria Maggiore). Иако уметникот се др-
жел до византискиот империјален стил од средината на шеесеттите години 
на векот, некои декоративни детали се повикуваат на постари византиски и 
класични модели, можеби реплики на елементи од оригиналната декорација 
на апсидата од петтиот век (сл. 3).

Византиските уметници имале посредно и непосредно влијание врз 
уметноста на Апенинскиот полуостров, како пред, така и по 1071 година, 
кога Византија го изгубила својот последен посед на италијанска почва.5 
Под гипсениот слој во внатрешноста на малата црква Санта Марија фортис 
портас (Santa Maria fortis portas) во Кастелсеприо (Castelseprio), место во 
северна Италија, откриени се фрески од крајот на VIII или почетокот на IX 
век, со византиски стилски карактеристики. Отстапувајќи од стереотипот 
на византиските претстави, тоа е еден од најизвонредните фреско ансамбли 
од раното средновековие на територијата од католичката диецеза. Сцената 
„Благовести“ ги открива фигурите на архангелот и Девицата, двете офор-
мени со вештина која ги надминува статичноста и линеарноста, какви би се 
очекувале од „грчкиот манир“ (сл. 4). Нивната живост всушност се наѕира 
под драпериите на ткаенините со кои се облечени. Денес под заштита на 
УНЕСКО, фреските во Кастелсеприо се доказ за виталноста на византиската 
уметничка традиција и нејзиното длабоко влијание во Италија.6 Овој живо-
пис е уште еден од многуте примери на активност на византиски уметници 
кои можат да се детектираат на италијанско тло. 

4 A. Palmer, A Hidden Sanctuary of Bysantine Art, Standpoint, 23. 10. 2012.
5 Г. Острогорски, Историја Византије, Просвета Београд 1969 (Сабрана дела 

Георгија Острогорског, књига шеста), 325.
6 A. Omissi, Byzantium and Italian Renaissance Art, достапно на http://torch.ox.ac.uk/

byzantium-and-italian-renaissance-art/25th of January 2016; Torch- The Oxford Research Center 
in the Humanities, University of Oxford.
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Се чини дека главната „порта“ за продорот на византискиот стил во 

Италија, била Венецијанската Република, историски блиска до византискиот 
свет. Како византиски дукат,7 таа го преживеала падот на Равенскиот егзар-
хат и се спротивставила на притисокот на Франките, сè додека не стекнала 
своја автономија на подрачјето околу Риалто. Кон средината на IX век за-
едницата ги добила моштите на Св. Марко, кој станал нејзин заштитник.8 
Набргу потоа Венеција доживеала силен економски полет, резултат на неј-
зината поморска трговија, ориентирана претежно кон исток. Наредните не-
колку века, Републиката на чело со дужд (dux), создала простран посед во 
Средоземјето. Четвртата крстоносна војна (1204), скршнувајќи од својата 
цел, ѝ обезбедила на Венеција надмоќна положба на Левант, на копно и на 
море. По падот на Цариград во 1453 година, Венеција и натаму господарела 
со островите-стратешки точки на Егејот (Пелопонез, Крит, Кипар, Кикла-
дите), со Јадранот и Јонското Море, борејќи се по дипломатски и воен пат 
да ги задржи здобиените позиции на доминанта на источниот Медитеран.9

Дуждот рано воспоставил тесни врски и взаемна доверба со Цариград. 
„Златната була“ од 992 година, како и царскиот документ од 1082, ги преци-
зирале привилегиите кои Венеција ги добила на трговски и воен план и прет-
ставувале само почеток на една плодна соработка и сојузништво. Византија 
широко ѝ ја отворила вратата на Истокот и Serenissima стекнала моќ на свет-
ска трговска велесила.10 Дуждевата политика заснована на рамнотежата на 
двете царства била толку успешна, што Петар II Орсеоло (Pietro II Orseolo, 
991-1009) едниот свој син го оженил со внуката на византискиот цар, а дру-
гиот со снаата на владетелот на германското Свето Римско Царство.11

Дуждот Доменико Контарини (Domenico Contarini), избран во 1042 
година, сметал дека црквата Св. Марко, која почнал да ја гради Орсеоло, не 
одговара на актуелната моќ на државата, па нарачал нови проекти, заснова-
ни на плановите на црквата Св. Апостоли во Цариград. За изработката на 
мозаиците побарал уметници од Равена, а од трговците кои се враќале од 
Истокот очекувал мермерни украси и скулптури за повеличествен изглед 
на зданието.12

7 Воен округ.
8 E. Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton University Press 1981, 78-92. До 

тогаш заштитник на Венеција бил Св. Теодор, секако под византиско влијание. 
9 A. Zorzi, Venice 697-1797, City- Republic- Empire, London 1983, 102-111. Една од 

најбројните национални заедници формирана од доселеници во Венеција, била грчката.
10 K. Bek, Istorija Venecije, Beograd 1998, 18.
11 Ibid, 16-17.
12 M. Kaminski, Venice, Art and Architecture, Könemann, 2005, 89-125.
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Подигната кон крајот на XI век, базиликата Св. Марко во Венеција е 

една од најимпресивните верски градби од предренесансниот период. Во 
нејзината изградба учествувале мајстори и занаетчии дојдени од Визан-
тиската империја, кои биле многу ценети во Венеција. Тие ја оправдале 
довербата, создавајќи величествен споменик како тестамент на блискоста 
и контактите, не меѓу источното и западното христијанство, колку на поли-
тичките релации и империјалните амбиции на Републиката (сл. 5).

Петте кромидести куполи, органски обликуваниот ентериер и мозаич-
ните сцени со драгоцена позлата и хиератично вкочанетите свечени фигури, 
оддаваат божествен, трансцедентен, безвременски карактер, својствен за 
византиската уметност. Во апсидалниот простор Христос бил претставен 
триумфално, како Христос Пантократор- владетел на светот и универзумот, 
семоќен и бестрашен. Впечатлива е мозаичната сцена над Porta di Sant`Alpio 
на северната страна, на која е прикажано „Пренесувањето на моштите на 
св. Марко во црквата Св. Марко“, веројатно од околу 1270 година, бидејќи 
моделот на базиликата претставен на мозаикот го претставува нејзиниот 
оригинален изглед, пред интервенциите направени во текот на XIV и XV 
век, кога се додадени готичките арки и скулптури (сл. 6). Односите меѓу 
Цариград и Венеција биле нарушени во текот на XII век, кога настанал најго-
лемиот дел од мозаичната декорација во базиликата. Но, иако во нивната 
изведба учествувале веќе оспособени домашни мозаичари, тие и натаму се 
придржувале до лекциите научени од византиските учители. Впрочем, еден 
од најважните предмети во црквата Св. Марко била и Златната плоча (Pala 
d`Oro), дело на врвни мајстори од Константинопол, украсена со емајлирани 
делови и доволно почитувана за да зрачи во светот на уметноста.

Покрај Венеција и Пиза, двете поморски сили кои имале интензивни 
контакти со Византија, како трговски центар и Фиренца настојувала да доло-
ви сегмент од империјалниот византиски вкус. Додека манастирските заед-
ници сè до последната четвртина на XIII век останале резервирани кон него, 
во 1225 година започнала работата на мозаикот на сводот на фирентинскиот 
баптистериум. Еснафот на трговците со волна, Калимала, бил покровител 
на декорирањето и го најмила венецијанскиот мозаичар- Мајсторот Јакоб.13 
Бидејќи во Венеција веќе имало домашни обучени мозаичари на темелите 
на византискиот стил, било јасно во која насока се движеле желбите на 
нарачателите. Како автор на композициското решение се споменува и фи-
рентинскиот уметник Копо ди Марковалдо (Coppo di Marcovaldo, активен 

13 R. Toman (ed.), The Art of the Italian Renaissance, Architecture-Sculpture-Painting-
Drawing, R. Toman (ed.), Konemann, Köln 1995, 40.



Татјана Филиповска

242
меѓу 1260 и 1276), верен на византиската сликарска традиција.14 Се работи за 
голем осмоаголно расчленет подкуполен простор, чии мозаични претстави 
се распоредени во концентрично поставени зони (сл. 7). До средината на 
XIV век се менувале повеќе уметници во изведбата на сводот, па е разбир-
ливо што тие не го следеле слепо оригиналниот дизајн.

Мозаикот како техника бил сè поредок во Италија, но златниот отсјај, 
како оној на мозаичните камчиња, долго нема да биде заборавен. Во секоја 
прилика кога итало-византиските уметници сакале да ја доловат трансце-
дентноста, божественото присуство, посегнувале по ефектите на златната 
боја, дури и тогаш кога тие ја напуштаат суштината на византискиот стил 
во корист на новиот натурализам. 

Иконите од византиски тип имале посебно „заштитничко“ значење за 
средновековните општини во Италија, што било поврзано со легендарните 
први претстави на христијанските светители, и самите насликани од свети-
тели. Никодимус како „сведок“ на распетието, бил првиот кој го портретирал 
Христос, а Лука направил автентичен портрет на божјата мајка на плоча, која 
денес се наоѓа во црквата Санта Марија Маџоре во Рим.15 Бројот на икони 
третирани како оригинали на Лука и Никодимус и нивни копии, почнал да 
расте во средниот век и до крајот на XIII век немало град на полуостровот, во 
кој не се чувала ваква „примитивна“ претстава во посед, заедно со легендите 
и верувањата поврзани со нив. Овие слики, увезени од Византија, уживале 
највисок авторитет, а со тоа имале вредност еквивалентна на Светото писмо.

Уметноста поврзана со Св. Францис и неговите следбеници стилски 
варира во зависност од форматот и намената. Византискиот стил обезбе-
дувал посакувана строгост и воочлива стилизација во претставувањето на 
светителите и бил погоден за олтарски плочи, односно икони, вклучително 
и емпатични претстави на „Распетие“ од типот Christus patiens, адекватни 
на францисканското потенцирање на Христовата човекова природа. Нара-
тивните дела пак, главно фрески, биле работени со поголема слобода, и 
токму заради тоа кај нив дошло до првите манифестации на натурализам и 
напуштање на византискиот манир. Византиската уметност всушност пону-
дила богат репертоар на можности на уметниците и на мецените во Италија 
во текот на дуеченто и треченто, добивајќи нов полет за време на франци-
сканската религиозна реформа.

Иконичниот аспект на византиската уметност одговарал на потенци-
рањето на спиритуалниот аспект на св. Францис. Првата потпишана и да-

14 J.T. Paoletti, G.M. Radke, Art in Renaissance Italy, Pearson/Prentice Hall, NY 2005 
(third ed.), 80.

15 The Art of the Italian Renaissance, R. Toman (ed.), 38. 
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тирана ликовна презентација на светителот e од Бонавентура Берлингиери 
(Bonaventura Berlinghieri) и настанала во 1235 година, само девет години 
по неговата смрт. Иконичната форма на оваа претстава е обезбедена со тра-
диционалното византиско фронтално, статично и стилизирано обликување 
на Францис во цел раст, но со јасна препознатливост на неговата каракте-
ристична и едноставна мантија, врзана со јаже околу појасот, кое формира 
неколку чворови (сл. 8). Тонзурата и отпечатоците од stigmata дополнително 
ја појаснуваат веќе утврдената иконографија на неговото ликовно вообли-
чување, но поради малата временска дистанца, може да се верува дека Бер-
лингиери ги сумирал основните портретски црти на Францис, кои натаму 
ќе бидат урнек за неговите идни претставувања.16 По три важни епизоди 
од неговиот живот се насликани на секоја страна од светителската фигура, 
меѓу кои најважната е онаа на која тој, со посредство на еден серафим, на 
дланките и стапалата ги добива белезите од Христовото распетие.

Истата композициска шема била користена при сликањето на различни 
светители во тоа време, вклучувајќи ја св. Клара (ок. 1194- 1253), основач-
ката на женскиот францискански ред, познат како Клариси.17 Нарачана од 
Сиромашните Клариси (веројатно за манастирот Санта Кјара во Асизи), 
оваа олтарна икона, насликана со темперни бои од непознат сликар, незна-
чително се разликува од онаа на св. Францис, кого светителката, ќерка на 
благородничко семејство, спротивставувајќи се на волјата на родителите, 
почнала да го следи во 1212 година (сл. 9).

Најголемото упориште на византизмот во Италија бил градот Сиена. 
Прифатен и форсиран од градската управа, односно државата, како во Ве-
неција, византискиот стил бил во дослух со воспоставениот силен култ кон 
Богородица, особено по победата на Гибелините од Сиена врз воено над-
моќните Гвелфи од Фиренца, на 4 септември 1260 година. Од сите небесни 
сили повикани на помош, најголем бил нејзиниот авторитет, по што била 
прогласена за Кралица на Комуната. Славата на некогашната заштитна ико-
на во сиенската катедрала, „Богородица со големите очи“, по оваа значајна 
победа била бргу засенета од слики, изработени под влијанието на визан-
тиските примероци, кои произлегле од типот Одигитрија (која го покажува 
вистинскиот пат), каква во Сиена имало во посед на калуѓерите Сервити, 
наречени слуги на Благословената Марија.18 Во периодот меѓу 1260 и 1300 
година најмногу икони со претстави на Богородица со дете произлегле од 

16 J.T. Paoletti, G.M. Radke, op. cit., 52.
17 Ibid, 53.
18 Станува збор за најкопираната икона воопшто, чии реплики влијаеле на итали-

јанските претстави на Богородица во XIII век. Се смета дека оригиналот бил насликан од 
св. Лука. https://blogs.getty.edu/iris/myth-and-miraculous-performance-the-virgin-hodegetria/ 
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сиенската работилница, која ги покривала потребите на тосканските цркви 
(сл. 10).

Тринаесеттиот век е време кога домашните италијански сликари всуш-
ност го антиципираат византискиот стил, не нужно под влијание на блиски 
и современи византиски примероци. Од сликарите од семејството Берлинги-
ери од Лука, преку Копо ди Марковалдо од Фиренца, Чимабуе од Фиренца, 
до Дучо во Сиена, некогаш е мошне сложено да се следи трагот кон нивните 
византиски „извори“. Тоа можеле да бидат мозаици, икони или манускрипти, 
а не помалку и решенија кои ги преземале едни од други, помладите од 
постарите.19 Во познатите претстави на Дучо (Duccio di Buoninsegna, ок. 
1255/60-1317/18), како „Мадона Ручелај“ (Madonna Rucellai, 1285) и „Маес-
та“ (Maestà, 1308-11), која го зазела челното место во сиенската катедра-
ла како чувар и заштитник на градот, воочливи се влијанија од сиенските 
традиционални византиски следбеници, како Гвидо од Сиена, современото 
византиско сликарство, вклучително и манускриптите од XIII век, но и од 
Чимабуе, и најпосле сѐ почестите готички позајмици, веројатно резултат на 
поголемиот пробив на француски влијанија кон крајот на столетието20 (сл. 
11).

Може да се заклучи дека византиското сликарство на XIII век влијаело 
на италијанското во доменот на итало-византиската продукција со неедна-
ков интензитет, нудејќи просторни, иконографски и формални решенија, 
онолку колку што таа можела да апсорбира. Доследноста во преземањето на 
византиски елементи било најсилно на почетокот на векот, додека подоцна, 
особено од средината на истиот, некои сликари како Капо и Чимабуе започ-
нале да трагаат по убедливи просторни и фигуративни сентенци. Всушност, 
Дучо, кој долго време бил сметан за најревносен во византизирањето на 
италијанското сликарство, кон крајот на столетието веќе трагал по потопла 
емоционална атмосфера. Временскиот јаз меѓу урнеците и новите дела била 
помала отколку што може да се претпостави. Позајмиците биле почести од 
ист мотив и медиум, но секако постојат и многу посложени примери. Иако 
поради екстремно малиот број на сочувани дела на византиски уметници на 
Апенинскиот полуостров, особено подвижни слики, не може во потполност 
да се утврди како биле ефектуирани византиските влијанија во италијанската 
уметност во овој период, тие се сосема јасно препознатливи.

Изработката на икони во Италија подолго од очекуваното се потпи-
рала на традицијата, така што рецидиви на византиските влијанија можат 

19 J.H. Stubblebine, Bysantine influence in Thirteenth – century Italian Panel Paintings, 
DOP, vol. 20, 1966, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 85-101, 89-96.

20 Ibid, 97, 99-100.



МЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ– „ВИЗАНТИСКИОТ МАНИР ВО ИТАЛИЈАНСКОТО СЛИКАРСТВО“

245
да се следат и во изведбата на дел од Богородичините претстави на Џовани 
Белини (Giovanni Bellini, 1430-1516) и Андреа Мантења (Andrea Mantegna, 
1431-1506)21 (сл. 12). Сепак времето на раната ренесанса носи значајни про-
мени во однос на третманот на пластичноста и просторноста во сликите, 
чии зачетоци се видливи уште во фреско- сликарството на претходните две 
столетија. Значи фреските во Арецо, Сиена, Фиренца, Падова и други цен-
три, финансиски главно поддржани од државната управа или калуѓерските 
редови, стилски најрано манифестирале напуштање на византизмот. Се ра-
боти за процес, кој траел прилично долго, зафаќајќи ги XIII, XIV и XV век.

Појавата на Џотовата уметност сè уште припаѓа на средниот век и во 
суштина не е во потполност ослободена од византиското влијание. Нејзината 
револуционерна улога ја прифаќаме како усвоено правило, подготвени да го 
почитуваме традиционално прифатеното значење на ученикот на Чимабуе, 
како некој „преку кого оживеала уметноста“. Според Вазари, Џото бил умет-
никот, кој ја оттргнал уметноста од примитивното влијание на византискиот 
Исток, и го насочил кон нова „прогресивна“ насока, создавајќи ја западната 
натуралистичка уметност. Притоа тој се повикал на уметноста од периодот 
на антиката, кога натурализмот веќе постоел, за потоа да биде „заборавен“ 
во периодот на средновековието. Всушност Вазари му ја припишал на Џото 
одлучувачката победа во битката против „грчкиот“, односно „византискиот“ 
стил, кој доминирал на италијанско тло за време на XII и поголем дел од 
XIII век. 

Нема дилеми дека големиот тоскански сликар Џото се оддалечил од 
„maniera greca“ и дека го насочил сликарството кон претстојниот ренесансен 
стил, но целовитоста и исклучивоста на Вазариевото тврдење денес се сѐ 
почесто подложени на преиспитување и дополнување од неколку оправ-
дани причини. Првата причина се темели на неговата прилично пристрас-
на реакција, како на тоскански патриот, кој го напаѓа странското влијание 
во уметноста на неговата татковина, прогресивна и напредна Република 
во Џотовото време. Втората дилема која се поставува е дали византиската 
уметност била толку ретроградна сила, која едноставно била надмината од 
страна на Џото и неговите современици, не учествувајќи во формирањето 
на стилот на ренесансата? Најпосле дали Вазари бил во право со тврдењето 
дека темелите на новиот ренесансен стил треба да се бараат исклучиво во 
античката уметност, запоставувајќи го значењето на религиозните движења 
во рамките на самата католичка црква во тој процес? Научната јавност сѐ 

21 R. Goffin, Icon and Vision: Giovanni Bellini`s Half Lenth Madonnas, The Art Bulletin 
Vol. 57, No. 4 (Dec., 1975), 487-518, 487. Иконично не изгледа само таканаречената „Грчка 
Мадона“ на Белини.
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уште трага по целосните одговори на овие прашања, но главните контури 
на тие одговори одамна се наѕираат.

Што се однесува до првото тврдење на Вазари, очигледно е дека тој 
бил склон да го смести Џото, како негов земјак, на пиедесталот на умет-
носта, а со тоа и самата италијанска уметност и нејзините претставници, 
дури и ако тоа значи исклучување, односно бришење на она што дотогаш 
било сметано како надмоќна, супериорна и посакувана уметност, како што 
била византиската. Ова тврдење Вазари можел да го постави без грижа на 
совест, бидејќи во негово време расколот помеѓу западното и источното 
христијанство не бил повеќе дискутабилен. Кога тој ги објавил „Животите“, 
бил поминат повеќе од еден век од Фирентинскиот Концил, последниот очај-
нички обид на византиската црква преку воспоставување црковно единство 
со западот, да најде излез од неизбежното Отоманско освојување.22 Исто 
така, во негово време италијанската уметност веќе се наметнала како супе-
риорна и влијателна во европски рамки. Од позиција на авторитет, на прв 
сеопфатен биограф и непогрешлив проценувач на уметничката продукција 
од 1400 до 1550, кому до денес му се верува, Вазари можел да си дозволи 
преувеличувања и пристрасност, кои не недостигаат во книгата. Покрај не-
говата неоспорна величина, премногу е претенциозно Џото да биде наречен 
татко или основоположник на „западната“ уметност, но Вазари живеел ток-
му во времето кога „западната“ цивилизација првпат почнала да се смета 
себеси како таква и кога настојувала да ја афирмира својата супериорност 
врз Истокот.23

Всушност, ако повнимателно се проанализира и процени, византиската 
уметност не претставувала назаден фактор, туку била активна, динамична 
сила, способна да се обновува и трансформира, со што ќе одигра витална, 
формативна улога во раниот развој на ренесансната уметност. Ова сознание 
ја побива широко распространетата стереотипна претстава за византиската 
уметност, како статична, непроменлива и далечна. Дури може да се потвр-
ди дека византиската уметност, порано од западната, во своите апстрактни 
форми асимилирала многу повеќе антички остатоци од готичката, каде нив, 
со мали исклучоци, речиси и ги нема. До скоро општо прифатениот став, 
дека со својата аспирација кон вонземното, трансцедентното, византискиот 
стил, за разлика од доцноготичкиот, програмски се оддалечува од натура-
лизмот, барем до времето на Џото, со право се преиспитува од средината 
на дваесеттиот век. 

Примери од византиското сликарство, прилично постари од Џотовите 
дела, докажуваат дека некои византиски уметници им претходеле на нивните 

22 Е. Греам-Диксон, Ренесанса, Арс Ламина Публикации, Скопје 2017, 36.
23 Ibid.
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италијански колеги во доменот на натуралистичко-емпатискиот третман на 
христолошките теми. Уште во текот на XII век, уметници кои работеле во 
различни региони на Византиското Царство, вовеле посебен начин на прет-
ставување на страдањето и оплакувањето на Христос. Oддалечувајќи се од 
препознатливата дводимензионалност и рамнодушност, тие го развиле та-
канаречениот „волуминозен“ стил во претставувањето на фигурите, со што 
постигнале поголема непосредност во корпоралноста. Но, не се задржале 
само на тоа, туку со посредство на експресивноста на лицата, гестикула-
цијата и положбата на телата на фигурите, ја откриле човечката страна на 
Христос, Богородица и светителите. Тие временски претходат и на појавата 
на св. Францис, формирањето на калуѓерските редови на Францисканците и 
Домениканците, како и нивните новоизградени цркви, а секако и на делата 
на Џото. 

Во овој контекст, денес речиси неизбежно се споменуваат фреските во 
црквата Св. Пантелејмон кај село Нерези, скопско. Анонимниот нерешки 
мајстор, како првокласен сликар, очигледно, според ликовното формирање, 
припаѓал на византиската престолнина Константинопол. Постои впечаток 
дека за циклусот изработен во 1164 година, еден мајстор бил одговорен за 
композициските решенија и обликувањето на телата на светителите, иако 
е веројатно асистирањето на еден или повеќе помошници. Конзистентниот 
стил со кој се изведени нерешките фрески оддава монументални решенија, 
проткаени со силно чувство за тродимензионалност и за емоционална ре-
алност. Изгледа неверојатно, но имајќи ги во предвид карактеристиките на 
ова ликовно достигнување, се чини дека „западниот“ стил за кој говори Ва-
зари, настанал век и половина пред Џотовите фрески во капелата Арена во 
Падова, во една мала црква во Македонија, за која некогаш светот речиси и 
да не знаел. Опуштеното, измачено тело на мртвиот Христос од Нерези, во 
сцените кои го заокружуваат Христовото страдање, изгледа еднакво трога-
телно, како на било кое „Симнување од крст“ или „Оплакување“ насликано 
во Италија, каде „очовечената“ природа на божјиот син била поттикната од 
проповедите и театралните изведби на св. Францис- „другиот Христос“.24 

Нерешкото „Симнување од крст“ нѐ изненадува не само со хуманата 
димензија на страдањето, читлива на ликовите и позите на Богородица и 
св. Јован, туку и во еднакво потресната реалност на моментот, во кој Јосиф, 
качен на скалите потпрени на крстот, мора да остане присебен за да ја прими 
тежината на мртвото опуштено тело (сл. 13). Тука, веднаш под фигурата на 
апостолот, сликарот претставил клекнат човек, кој се обидува со клешта да 
го отстрани клинот за да ја ослободи ногата на Христос, сè уште прицврсте-

24 Е. Греам-Диксон, op. cit., 18-20.
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на за долниот дел на крстот. Ваков жанровски детаљ открива во нерешкиот 
мајстор буден посматрач на животот и човековата природа, отстапувајќи 
од воспоставениот имиџ на византиското сликарство како безживотна, ап-
страктна и шематизирана изведба. 

Заради неверојатното композициско совпаѓање, најавтентична е спо-
редбата помеѓу сцените на „Оплакување на Христос“ на нерешкиот мајс-
тор и истата претстава на Џото во капелата Арена во Падова (1302-1312). 
Трагајќи по доловување на драмски ефекти и различни човечки емоции и 
емпатија, Џото напреднал и во постигнувањето на ефектот на тродимензи-
оналност во однос на оној во Нерези (сл. 14). Додека чувството за драма кај 
него било поттикнато од сакралниот театар, односно мистериите и пропове-
дите во тоа време, неговото чувство за пластичност се должи на современата 
тосканска скулптура, поточно делата на таткото и синот, Никола и Џовани 
Пизано.25 Меѓутоа, цврстите и „тешки“ фигури на Џото го немале „римско-
то“ достоинство на скулптурите на споменатите автори, а исто така немале 
задолжително пропорционален размер во однос на оној на архитектурата 
во неговиот насликан театар, што ја зголемува нивната важност во листата 
на приоритети на уметникот. Џото ја освојувал стварноста постепено, не 
достигнувајќи ја во тој процес математичката прецизност на неговите колеги 
од XV век. Пејзажот во неговите сцени е сеуште шематски, византиски, но 
не го попречува наративот на приказната.26

Изгледа како Џото да го видел „Оплакувањето“ во Нерези пред да ги 
наслика фреските во Падова. Иако е тоа речиси невозможно, никогаш не 
можеме да знаеме по кој пат и на каков начин, информациите за нерешкото 
ликовно решение би можеле да стигнат до него или до современите уметнич-
ки кругови. Во XII, XIII и XIV век имало постојано движење на луѓе, стоки, 
идеи, па и информации за уметноста меѓу Византија и Западот. Патувачките 
фратри биле еден од факторите на кои при тоа може да се смета. 

Изгледа како Џото да сакал да го повтори интензитетот на чувствата, 
односно тагата, која некогаш била доловена на претставите во македонска-
та црква. Но, најпосле се чини дека тој не успеал да ги достигне силните 
емотивни фрагменти од фреската во Нерези (сл. 15). Таму „како дрвја среде 
бура, телата на ужалените се свиткани од болка“ и наведнати над Христо-
вото мртво тело. Скршена од тага, Марија го прегрнува и бакнува телото на 

25 B. Hayden, J. Maginnis, Giotto`s World through the Vasari`s Eyes, Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, 56. Bd., H. 3 (1993), 385-408, 393. Никола Пизано (Nicola Pisano) работел 
во сиенската катедрала заедно со синот и со грчки мајстори (1265-68). 

26 Ibid, 407. Вазари изградил слика за Џото како персонификација на Натурализмот и 
Наративноста, двата уметнички елементи кои, според него, биле највисокото достигнување 
на раната италијанска уметност. 
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синот.27 Стиснат меѓу нејзините нозе, тој се раѓа и истовремено заминува, 
во амалгамот на животот и смртта. Сцената е толку моќна, што ги фрла во 
втор план очајните фигури на апостолите, кои ги бакнуваат рацете и нозете 
на нивниот учител. Доколку убедливоста на емоционалниот сегмент во Не-
рези е супериорна, Џотовото „Оплакување“ се наметнува со убедливоста на 
неговите фигури, кои од средновековниот сакрален театар ја црпат не само 
експресивноста, туку и изгледот. Како и актерите во претставите, ликовите 
на фреските на Џото ги повикуваат посматрачите на сочувство, бришејќи ја 
разликата меѓу уметноста и светот. Ефектот на идентификување на публи-
ката со ликовите е повеќе од очигледен, а тоа ја интензивира реакцијата на 
сцената. Тие ликови можеле да бидат било кои луѓе, а исто така секој можел 
да се најде на нивното место.

Можеби би било претенциозно да се каже дека фреско-ансамблот од 
Нерези е точката од која треба да започне проучувањето на историјата на 
„западното“ сликарство, но секако тоа е мошне силен адут за да се преиспита 
Вазариевото гледање на византиската уметност како ретроградна во време-
то на повторното откривање на натурализмот во италијанската уметност. 
Секако постојат и други моменти кои фрлаат сенка на она што долго време 
се сметаше за компетентна литература и влијаеше на научната мисла во до-
менот на историјата на уметноста. Првиот дел од „Животите“ се однесувал 
на време кое било временски најдалеку од времето на Вазари. Два века по 
Џото, користејќи проверени и непроверени податоци, како и постари извори, 
кои е тешко да се прифатат безусловно, вклучително и записите на Гиберти 
од раниот кватроченто, тој располагал со мноштво информации, некогаш 
контрадикторни, лажни или измислени, со еден збор фиктивни.28 Оттука 
неговиот текст станал комбинација на историја и литература. Во обидот да 
ја систематизира сета граѓа, Вазари балансирал во улогите на историчар, 
новелист и критичар, но не секогаш и неприкосновен познавач на темите и 
делата кои ги обработувaл.

Како заклучок се поставува прашањето за оправданоста на третманот 
на италијанската уметност како супериорна во однос на византиската кога 
е во прашање натуралистичкиот исчекор во тринаесеттиот век. По долги 
столетија присуство и силно влијание на италијанското тло, византиската 
уметност директно и индиректно се рефлектира на некои од најрепрезента-
тивните ликовни и архитектонски остварувања на полуостровот. Уметнич-
ките артефакти изработени во визанатиски стил во времето на Чимабуе и 
Џото и самите докажуваат дека „maniera greca“ еволуирала, покажувајќи, 

27 Е. Греам-Диксон, op. cit., 37.
28 B. Hayden, J. Maginnis, op. cit., 408.
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како некои порани источни примери, тенденција кон натурализмот. Вистин-
ското разидување меѓу Истокот и Западот на уметнички план настапило во 
петнаесеттиот век, со појавата на Мазачо и Гиберти и пропаста на Византија. 
Затоа стереотипното карактеризириње на византиската уметност, наметнато 
своевремено од Вазари, како златна, декоративна и безживотна, наспроти 
креативниот дух на италијанската, односно западна ренесансна уметност, 
треба сериозно да се преиспита. Подолго од половина столетие научни авто-
ритети од доменот на византологијата работат во таа насока, но се чини дека 
и натаму треба ревносно да се води научна „битка“ во однос на оваа тема. 
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BETWEEN EAST AND WEST  
 “MANIERA GRECA” IN THE ITALIAN PAINTING 

Summary

A certain sense of superiority in comparing Italian art to that of the (fallen) 
Byzantine Empire was easy for Renaissance Italians to project back into the 
past, standing self-confidently upon the vantage point of centuries of innovation, 
but to do so today ignores the enormous influence of outsiders upon Italy, with 
Byzantium chief among them. The adaptations of Byzantine models produced 
some of Italy’s most spectacular art and architecture.

That the Italian masters whose work began the Renaissance should have 
been inspired and indeed trained by Byzantine artists and models is hardly 
surprising. Byzantine art had long exercised enormous influence upon the Italian 
peninsula, not least because it was not until 1071 that the Byzantines finally lost 
their last territories in Italy. Throughout the period of late antiquity and the middle 
ages, evidence – both direct and indirect – of Byzantine artists at work in Italy can 
be found and the Byzantines were clearly often regarded as masters to be copied. 
Even the anti-Byzantine Vasari admitted that the first great master of his Lives, 
Cimabue (c. 1240-1302), learned to paint by watching at work the Byzantine 
painters who had been summoned to Florence ‘for no other reason than to restore 
the art of painting, which had long since been lost in Tuscany.’

Giorgio Vasari essentially defined the Renaissance – the rinascità – as a 
rejection of ‘that clumsy Greek style’ (quella greca goffa maniera) and the creation 
of a new naturalism that captured the human form in ways not known before. 
According to Vasari, the painter Giotto, a disciple of Cimabue, played a major 
role in that process. Vasari’s very emphasis on the ways in which the artists of his 
own day had surpassed the Greek models indicates just how profound Byzantine 
influence was on Italy’s artistic culture.  But uniquely gifted though Giotto surely 
was, his art and the movement it inspired owed more to Byzantine influence than 
we might at first believe. At times, these debts can be seen almost directly. In the 
tiny mountain village of Gorno Nerezi in modern day North Macedonia lies the 
small late Byzantine church of St. Panteleimon, patronised by the imperial family 
and decorated inside with a fresco cycle completed by artists from Constantinople. 
These frescoes burst with energy and an emotional intensity that might surprise 
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viewers accustomed to think of Byzantine art as frozen and lifeless. The frescoes 
are crowded with varied figures and with a sense of movement and action. Though 
Giotto himself surely never saw this image, the comparison of Nerezi’s example 
with his own Pietà is so striking as to challenge any notion of coincidence and, 
indeed, to challenge the notion that Giotto and his like had done something 
unprecedented in seeking to capture the intensity of human experience in the 
look of a face or the shape of a body.

It may seem that the art of the Byzantine East – static, golden, otherworldly 
– has little indeed to do with the vitality, the realism, and the sheer ambition 
of Italy’s – and Europe’s – Renaissance, that explosion of creative energy that 
seemed to blossom, unbidden, in the Latin speaking West after the thirteenth 
century, but the truth is that eastern influences in Italian art were multilayered 
and appreciated.



Сл. 1. Царот Јустинијан со свитата, мозаик, 547 година, црква Сан Витале, Равена
Fig. 1. Emperor Justinian and his attendants, mosaic, 547, Church of San Vitale, Ravenna

Сл. 2. Царицата Теодора со свитата, мозаик, 547 година, црква Сан Витале, Равена
Fig. 2. Empress Theodora and her attendants, 547, church of San Vitale, Ravenna



Сл. 3. Јакопо Торити, Крунисување на Богородица, 
мозаик, ок. 1294 година,  

црква Санта Марија Маџоре, Рим
Fig. 3. Jacopo Torriti, Coronation of the Virgin,  

cca. 1294, church of Santa Maria Maggiore

Сл. 4. Анонимен сликар, Благовести и Средба на 
Марија и Елисавета, фреска, прва половина на IX век,  
црква Санта Марија фортис портас во Кастелсерпио
Fig. 4. Anonymous painter, Annunciation and Meeting 

of Mary and Elizabeth, fresco, first half of the IX century, 
church of Santa Maria foris portas in Castelserpio

Сл. 5. Црква Св. Марко, XI век, Венеција
Fig. 5. Church St. Mark’s, XI century, Venice



Сл. 6. Пренесување на телото на Св. Марко во базиликата, мозаик, 1270-75 година,  лунета  
на северната страна на западната фасада на црквата Св. Марко (Porta Sant`Alpio), Венеција
Fig. 6. Transfer of the body of St. Marko in the basilica, mosaic, 1270-75, lunate on the north side 

 of the west facade of the church of St. Mark’s (Porta Sant`Alpio), Venice

Сл. 7. Мајстор Јакоб и Копо ди Марковалдо, Декорација на куполата на фирентинската 
крстилница, мозаик, 1225- средина на XIV век

Fig. 7. Meliore di Jacopo and Coppo di Marcovaldo, Decoration of the Florentine Baptistery ceiling, 
mosaic, 1225 – middle of the XIV century



Сл. 8. Бонавентура Берлингиери, Св. Францис и историјата на неговиот живот, 
 темпера на дрво, 160 x 123 цм, 1235, црква Сан Франческо, Пеша.
Fig. 8. Bonaventura Berlinghieri, St. Francis and the history of his life,  

160 x 123 cm, 1235, church St. Francesco, Pescia

Сл. 9. Непознат сликар, Олтар на Св. Клара, 
темпера на дрво, 1280-тите години,  

црква Сан Франческо во Арецо 
Fig. 9. Unknown painter, Altar of St. Clara, 

tempera on wood, 1280’s,  
church St. Francesco in Arezzo

Сл. 10. Копо ди Марковалдо,  
Мадона дел Бордоне, темпера на дрво, 

 1261 година, 225 x 125 цм, 
 црква Санта Марија деи Серви, Сиена

Fig. 10. Coppo di Marcovaldo, Madonna del Bor-
done, tempera on wood, 1261, 225 x 125 cm, 

church of Santa Maria dei Servi, Siena



Сл. 11. Дучо ди Буонисења,  
Мадона Ручелај, темпера на дрво,  

429 x 290 цм, 1285 година, 
 Галерија дељи Уфици, Фиренца

Fig. 11. Duccio di Buoninsegna,  
Madonna Rucellai, tempera on wood,  

429 x 290 cm, 1285, Galleria degli Uffizi, 
Florence

Сл. 12. Џовани Белини, Богородица со дете, 
темпера на дрво, 78 x 54 цм,  

втора половина на XV век, Кастело 
Сфорцеско, Милано

Fig. 12. Giovanni Bellini, Madonna and Child, 
tempera on wood, 78 x 54 cm, 
 second half of the XV century,  

Castello Sforzesco, Milan



Сл. 13. Анонимен сликар, Симнување од крст, фреска, 1164 година, 
 црква Св. Пантелејмон, с. Нерези, Скопје

Fig. 13. Anonymous painter, Descent from the Cross, fresco, 1164, C 
hurch of Saint Panteleimon, v. Nerezi, Skopje

Сл. 14. Џото ди Бондоне, Оплакување на Христос, фреска, 1302-1312 година,  
Капела Арена (Скровењи), Падова

Fig, 14. Giotto di Bondone, Lamentation of Christ, fresco, 1302-1312, Arena (Scrovegni) Chapel, Padua



Сл. 15. Анонимен сликар, Оплакување на Христос, фреска, 1164 година,  
црква Св. Пантелејмон, с. Нерези, Скопје

Fig. 15. Anonymous painter, Lamentation of Christ, fresco, 1164,  
Church of Saint Panteleimon, v. Nerezi, Skopje
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ОБРАЗИ НА ПАСХАЛНАТА РАДОСТ.  
ДВУСТРАНАНА ИКОНА С ПРАЗНИЧНИ СЦЕНИ ОТ ХІV ВЕК  
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В СОФИЯ

Aпстракт
Предмет на истражувањето е двостраната, литиска икона „Празнични сцени – 
Христос Пантократор“. Во средишниот дел на иконата, првобитно била вградена 
мала икона која денес недостасува. Најверојатно, на оваа исчезната икона имало 
претстави кои го симболизираат Христовото воплотување, бидејќи од двете 
страни е претставено Благовештението. Насликани се 12 сцени од циклусот 
на Големите празници, каде што на местото на Педесетницата е претставено 
Христовото симнување од крстот. Тоа акцентира една пасхална тема, посебно 
поради тоа што иконата била носена за време на литиите на Велипеток. Од 
другата страна, на иконата е претставен Христос Пантократор и архангелите 
Гаврил и Михаил. Текстот на отвореното евангелие, кое Христос го држи в рака, 
е испишан на грчки јазик, но со многу грешки. Потеклото на иконата останува 
непознато, но можно е иконата да е од Несебар или Мелник, но стилот и иконогра-
фијата на претставените сцени ја доближуваат кон делата на Палеологовскиот 
живопис во Македонија (во пошироката географска смисла) и, веројатно, датира 
од 60-тите и 70-тите години на XIV век.

Клучни зборови: византиски икони, палеологофско сликарство, двострани икони, 
празнични сцени

Abstract 
The topic of this paper is an unique Palaiologan two-sided icon with Feast scenes. There 
are only two examples of two-sided icons with Feast scenes known - from Constantinople 
and from BXM, Athens (second half of 14th c.) and one from Melnik (beginning of 13th c) with 
scenes from the Paschal cycle . A small inset icon, which now is missing, was incorporated 
in the centre. This is a very rare practice, which occurred after 13th century and most of the 
examples are from Salonika region. The missing icon probably depicted an image related to 
Christ’s Incarnation, because the Annunciation is depicted separated on either side. Twelve 
scenes are represented on the icon, but the Deposition from the Cross was depicted instead 
the Pentecost. It is a consequence from the using of this icon during the Liturgical procession 
on Good Friday. The painter is high skilled in the sophisticated compositions with moving 
figures and individualized personages. On the other side Christ Pantokrator is represented 
flanked by the archangels Michael and Gabriel, holding an open Gospel - the inscription in 
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Greek has many grammatical mistakes. The provenance of the icon is unknown, it is possible 
to be from Nessebar or Melnik, but iconographical and stylistic belongs to the Palaiologan 

art from Macedonia and dated from the 60s-70s of the 14th century.

Key words: Byzantine icons, Palaiologan art, two-sided icon, Feast scenes

Палеологовото изкуство е един от тематичните центрове, на които Цве-
тан Грозданов посвещава своите научни търсения. За всички византо-

лози неговият труд „Охридско зидно сликарство од XIV век“ (Охрид1980) 
се е превърнал в основа и опорна точка за всяко изследване в областта на 
византийското изкуство. Този последен период от византийското изкуство 
е най-богатият на неочаквани художествени решения, безкрайно разнообра-
зие, дълбочина на богословските идеи и хуманизъм на образите.

Тук ще представя едно произведение на палеологова иконопис, което 
впечатлява със своята оригиналност като цялостен замисъл. Това е двус-
транната икона „Празнични сцени - Христос Пантократор” (втора половина 
на ХІV век; дърво, платно, темпера; 117х75.5см.; НИМ № 29049)1. В цен-
търа на страната с изображения на празнични сцени е била вградена малка 
икона, която днес липсва, но за съществуването й съдим по вдлъбнатото 
правоъгълно поле в средата. Иконата е публикувана за първи път от Теоф-
ана Матакиева, след което авторът на тази статия я е включвал в различни 
каталози и публикации, но никога не й е отделяно специално внимание2. 
Тази икона заслужава едно по-подробно изследване в търсене на отговори 
на множеството въпроси, които тя поставя. 

Двустранните икони представляват една особено оригинална част от 
средновековното художествено наследство. Обикновено те са дело на високо 
школувани, водещи майстори, което е предопределено от самата функция 
на литийната икона - тя е особена почитана, носена начело на процесиите 
на големи празници. В България са запазени почти 20 двустранни, литийни 
икони от края на ХІІІ век до първата половина на ХV в., като само две от 
тях не произхождат от района на южното Черноморие. 

1 Иконата има множество олющвания и загуби на живописния слой, а част от 
дървената основа е проядена и обгорена. Особено големи са загубите на живопис от 
страната с изображение на Христос Пантократор.

2 T. Matakieva-Lilkova, Christian Art in Bulgaria, Sofia 2001, №10, 40-42; R. Lozanova 
Icônes et manuscrits bulgares, Catalogue, Bruxelles 2002, N 5; Р. Лозанова, Христианское 
искусство Болгарии, (Каталог, ГИМ Москва 2003), Москва 2003, № 9, с. 28; R. Rousseva, 
National Museum of History, (Catalogue, Еd. R. Rousseva), Plovdiv 2006, № 111, p. 113; Р. 
Русева, Златна книга. Икони от България (ІХ-ХІХ в.), София 2016, 60- 65.
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Двустранните литийни икони очевидно са били много популярни през 

ХІV в. по Черноморското крайбрежие, което отразява литургическата прак-
тика по това време. 

Тези литийни шествия се превръщат в задължителен елемент от по-
следованието на Велики петък, което налага и тематиката на изображенията. 
Върху едната страна на двустранните икони от района на южното Черно-
морие най-често се изобразява Разпятие Христово. Върху другата страна 
са представени различни иконографски варианти на св. Богородица или 
Христос. В тематиката на Разпети петък е и икона от Несебър, върху която 
от едната страна е Христос Пантократор, а от другата – символичен образ на 
Христос в гроба (НИМ № 29048). Върху две икони от Несебър са предста-
вени от едната страна св. Богородица, а от другата - Христос Пантократор 
(АИМ № 2438 и НИМ № 29039). В контекста на тази изобразителна тра-
диция, уникална за византийската живопис въобще е двустранната икона 
с изображения на св. Георги и неговите родители – св. Геронтий и св. По-
лихрония (АИМ № 2439). Тя произхожда от църквата „Св. Георги Големи“ 
в Несебър и очевидно е била носена на храмовия празник.

Всички тези икони са създадени като двустранни, но ще обърна вни-
мание и на едно изключение, при което по-ранна едностранна икона е пре-
върната в двустранна през ХІV в. Може би най-ранната, запазена в България 
икона върху дърво, която датира от края на ХІ век с монументален образ на 
Христос Пантократор през ХІV в. става двустранна, като върху обратната 
страна се изобразява Разпятие Христово.3 

Разглежданата икона с празнични сцени категорично се отличава от 
останалите като художествен и богословски подход. За визатнтийското из-
куство двустранните икони с празнични сцени са изключителна рядкост и 
всяка една от тях се отличава със собствен, неповторим подход към темата. 
Най-ранната двустранна икона, която може да се посочи и като най-близък 
тематичен паралел е „Св. Богородица Одигитрия и Благовещение – сцени 
от Страстния цикъл“ (нач. на ХІІІ в.) от църквата „Св. Николай” в Мелник4. 

3 Двустранната икона Христос Пантократор – Разпятие Христово (Страна А 
– край на ХІ в.; ХІV в.; край на ХVІ в.; ХVІІІ в.; Страна В – ХІV в.; Несебър, църква 
Св. Стефан; Дърво, платно, темпера; сребро, позлата; 143,8 х 99,7; АИМ Инв. № 2437). 
Преди реставрацията и разкриването на ранните слоеве е публикувана от Кр. Миятев. 
В: К. Вайцман, М. Хатзидакис, К. Миятев, С. Радойчич, Икони от Балканите: Синай, 
Гърция, България, Югославия [Албум], София 1966, ил. 99; За първи път в оригиналния си 
вид от края на ХI в. е публикувана от: Г Геров, Двустранна икона от Несебър с Христос 
Пантократор и Разпятие, ПИ 2 (2011), 13-20; G. Gerov, Icons from the Тhracian coast of 
the Black sea in Bulgaria, Catalogue of exhibition, Thessaloniki 2012, A. Tourta (еd.), 60-65;  
Р. Русева, Златна книга. Икони от България (ІХ-ХІХ в.), 22-29.

4 E. Bakalova, Trésors d‘art médiéval Bulgare VIIe – XVIe siècle, Musée d‘Art et d‘Histoire 
de Genève, Berne1988, pl. 148-149; E. Bakalova, The earliest surviving icons in Bulgaria. 
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От едната страна е монументалният образ на св. Богородица Одигитрия и 
сцената Благовещение. Подобно на стенописната украса в олтарното прос-
транство, сцената Благовещение е разделена в две правоъгълни полета: бла-
гославящият архангел Гавриил е отляво на централния образ, а св. Богоро-
дица - отдясно. Над тях в медальони са образите на архангелите Гавриил и 
Михаил. Иконата е била със сребърен обков с позлата. От другата страна на 
иконата са представени сцени от Страстния цикъл, като целият център на 
иконата се заема от сцените Свалянето на Христос от кръста и Оплакване 
Христово, които са и в по-голям мащаб от другите сцени. От останалите 
запазени изображения Е. Бакалова идентифицира следните: Тайната вечеря, 
Умиването на нозете, Молитвата в Гетсиманската градина, Предателството 
на Юда, Христос пред Пилат, Христос пред кръста (Изковаването на кръ-
ста)5. Иконата беше реставрирана в началото на 90-те години на ХХ век от 
Лозинка Койнова, след което бе предадена на Роженския манастир, а днес 
е в неизвестност. 

Следващият пример е двустранна икона от Константинопол (втора 
половина на ХІV в.; Вселенска патриаршия, Цариград, намира се в църква-
та „Св. Троица“ на остров Халки)6. От едната страна, в централната част, в 
правоъгълно поле е представена св. Богородица, означена с рядко срещания 
епитет Пафсолипи (Η Παύσολύπη – Спираща тъгата), около нея са изобра-
зени десет сцени от Празничния цикъл. От другата страна на иконата е изо-
бразено Разпятие Христово и пророци. Иконографският тип на Богородица 
Пафсолипи е вариант на Богородица Взиграние или Кикотиса, но изпълнен 
с много повече експресия и движение. Иконата се отличава с изключително 
майсторство и се нарежда сред най-добрите произведения на палеологовата 
иконопис и най-вероятно е създадена от константинополски зограф. 

Друг пример от тази епоха е двустранна литийна икона от Визан-
тийския и християнски музей в Атина (втора половина на ХІV в., № ΒΧΜ 
01002)7. В центъра е св. Богородица Одигитрия, а Дванадесетте велики праз-
ника са разположени върху горната, лява и дясна рамки. От другата страна 

Eleventh to fourteenth century, In: Perceptions of Byzantium and its Neighbors (843-1261).  
Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 2000, 121-123. E. Bakalova, A two-sided 
icon from Melnik, In: O. Pevny (еd.) Lampedon, Recueile dedie a la memoire de Doula Mouriki, 
Athens 2003, 103-120.

5 E. Bakalova, The earliest surviving icons in Bulgaria. Eleventh to fourteenth century, 
р. 122.

6 A. Weyl Carr, Two-Sided Icon with the Virgin Pafsolype and Feast Scenes and the 
Crucifixion and Prophets, In: Byzantium: Faith and Power (1261-1557), H.C. Evans (ed.),  
NewYork: Metropolitan Museum of Art, 2004, № 90, 167-168.

7 Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες του Βυζαντινού μουσείου Αθηνών, Αθήνα 1998, 
60-63.
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на иконата е изобразен вариант на Уготования престол, над който се издига 
голям кръст, заемащ цялото централно поле. Иконата е донесена от Месина 
(Сицилия), но няма данни къде е създадена. Изследователите отбелязват, че 
произхожда от голям културен център, най-вероятно Константинопол или 
Солун. В тази икона акцентът е върху св. Богородица, която заема цялото 
централно пространство на иконата, а празничните сцени са в малък размер 
и разположени върху рамките.

Така се очертава една група от четири двустранни празнични икони: 
три от втората половина на ХІV в. и една, която ги предшества, като изо-
лиран пример от началото на ХІІІ в. Освен, споменатите двустранни икони 
като паралел, на разглежданата икона, могат да послужат и „палеологови“ 
икони с празнични сцени, които не са двустранни например икона „Дейсис 
и Дванадесетте велики празника“ ( Византийския музей Атина, кр. на ХІV 
- нач. на ХV в. ВХМ № 013149).

 
Празничните сцени. Сцените са разположени в четири хоризонтални 

реда, по три на всеки ред, като на места хронологията е нарушена. В право-
ъгълни полета, на златен фон са представени дванадесет сцени: Благовеще-
ние - от двете страни на липсващата вградена иконка, Рождество Христово, 
Сретение, Кръщение Христово, Преображение Христово, Възкресението 
на Лазар, Вход Господен в Йерусалим, Разпятие Христово, Сваляне от кръ-
ста, Възкресение Христово, Възнесение Христово, Успение Богородично. 
Сцените са дванадесет, но те не съответстват точно на Дванадесетте велики 
празника, тъй като вместо Петдесетница е представено Свалянето на Хрис-
тос от кръста. По този начин се акцентира върху пасхалната тема, тъй като 
иконата е била носена по време на литийните шествия през Страстната 
седмица, по-точно на Велики петък.

Сцената Благовещение е изобразена в центъра, от двете страни на 
липсващата малка икона. Вляво е представен архангел Гавриил, обърнат към 
центъра, благовестяващ с една ръка. Вдясно, на фона на архитектурен декор, 
е изобразена св. Богородица права пред трон с червена и синя възглавница, 
леко извърната на една страна, в едната си ръката държи вретено. Разделя-
нето на две части на сцената Благовещение от двете страни на малката икона 
много напомня на традиционната декорация на олтарното пространство от 
следиконоборския период. Благовещение обикновено се представя в два 
епизода: вляво от апсидата се изобразява архангел Гавриил, а отдясно – св. 
Богородица.

Сцената Рождество Христово е представена в горния ляв ъгъл на ико-
ната. Богородица е изобразена в центъра, полегнала хоризонтално върху 
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ярко червен одър, подпряла глава с ръка. Тялото е разположено, не с глава 
към Младенеца, а към Йосиф. Нейният жест кореспондира с този на Йосиф, 
който е седнал в замислена поза и също подпира глава с ръката си. Младе-
нецът Христос е представен в декорирано каменно корито, което напомня 
гроб - този символичен похват широко се изполвзва през различни епохи, но 
особено през ХІV в. Над него, по традиция, са изобразени магаре и крава, 
които го гледат. В горната лява част, зад хълм са представени три ангела, а 
вдясно – ангелът, който благовестява на пастиря. В центъра е илюстриран 
сюжетът с двете слугини, които ще къпят Младенеца – едната слугиня е пра-
ва, налива вода в купела, а другата е седнала на земята и държи Младенеца.

В Евангелие от Парижката национална библиотека (Paris. cod. Gr. 54; 
втора половина на ХІІІ в., Константинопол) и в Томичовия псалтир (60-те 
год. на XIV век; ГИМ, Москва № 2752), макар и сюжетът да е по-разгър-
нат, с повече второстепенни епизоди и повече фигури, централната част от 
композицията на сцената Рождество Христово е много сходна8. Близост се 
открива и със сцената Рождество в иконата „Дейсис и Дванадесет празника“ 
от Атинския музей, където Богородица и Йосиф също са обърнати един към 
друг, подобно на разглежданата икона.

В средата на горния ред е сцената Сретение Господне, която не е 
цялостно запазена. В дясната част на композицията е представен Симеон 
Богоприимец приведен, държи червена кърпа, готов да поеме Младенеца. 
Зад него е пророчица Анна, която държи свитък с текст: ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ 
ΟΥΡΑΝΟΝ [ΚΕ ΓΗΝ ΕΣΤΕΡΕΩΣΕΝ] (Този Младенец небето и земята ут-
върди). Вляво е фигурата на Йосиф, а тази на Богородица с Младенеца не 
е запазена. Поради големите липси е трудно да се правят заключения, но е 
ясно, че е избран иконографският вариант, в който св. Богородица държи 
Младенеца, а св. Симеон протяга ръце към него. Същата иконографска схе-
ма е възпроизведена в иконата „Дейсис и Празници“ от Атинския музей, 
докато в Празничната двустранна икона от Атинския музей е избрана друга 
иконография, според която св. Симеон се изобразява, държащ в ръцете си 
Младенеца. 

Следва сцената Кръщение Христово. Св. Йоан Кръстител е пред-
ставен вляво приведен, поставя ръка върху Христос. Сигниращият надпис 
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ е изписан по вертикалата на хълма. Христос 
е представен гол, без препаска, стъпил в река Йордан. Вдясно частично е 
запазена една от фигурите на ангели, леко приведен с кърпа върху ръцете 
си. Композицията е изчистена, без детайли и възпроизвежда модел от ХІІ 

8 K. Maxwell, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Codex Grec 54: Modus Operandi 
of Scribes and Artists in a Palaiologan Gospel Book, DOP Vol. 54 (2000), 117-138.
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в. Много подобна е и композицията от празничните двустранни икони от 
Константинопол и от Атинския музей.

Вляво, на втория ред е сцената Преображение Христово. Христос 
е представен върху висок хълм, облечен в бели одежди, обграден от ман-
дорла, съставена от няколко сини сегмента и три лъча. От двете му страни, 
върху хълмове са пророците Мойсей и Илия. Пророк Илия е изобразен в 
необичайна замислена поза – с лявата ръка е хванал брадата си, а с дясната 
китката на лявата ръка. Два лъча от мандорлата минават върху одеждите 
на пророк Илия и Мойсей, като е създадена илюзия за прозрачност и през 
тях се виждат одеждите. Този илюзионистичен похват за изобразяване на 
трансперантност, се появява в палеологовата живопис като реминисценция 
от античното изкуство. В долната част, вляво е представен апостол Петър, 
коленичил, главата му е извърната нагоре към Христос, химатият му е раз-
вят нагоре, с дясната си ръка се подпира напред. Ще обърна внимание на 
един специфичен детайл: ръката, с която се подпира ап. Петър излиза от 
очертанията на сцената и е изписана върху изпъкналата рамка на иконата. 
Този художествен похват се появява в палеологовото изкуство, като по този 
начин буквално се разчупва композиционната рамка и образът се доближава 
до зрителя. Одеждата на пророк Илия също излиза върху рамката. Св. Йоан е 
изобразен, падащ почти вертикално, с главата надолу, едната му ръка е пред 
лицето, а св. Яков е представен сгънат на земята, с една ръка закрива лицето 
си. Екстатичните и подчертано динамични пози на апостолите контрастират 
с трите застинали фигури в горната част на конмозицията. Тази иконография 
на сцената Преображение се налага от известния зограф Мануил Панселин в 
Протатон (1290 г., Карея, Света гора). Особена близост между двете изобра-
жения има в долната част на композицията, в екстатичните пози на тримата 
апостоли. Тази схема се възпроизвежда в различни паметници от Македо-
ния, например в „Св. Атанасий” в Костур (1384) – позата на апостол Петър, 
както и падащата фигура на апостола в средата. В подобна поза, подпрян 
на дясната ръка е представен апостол Петър в църквата „Св. Богородица 
Пещанска“ (ок.1370) на Охридското езеро9, както и в „Св. Никита“ край 
Скопие. Композицията в „Панагия Олимпиотиса“ (1350-1360) в Еласон е 
различна, но там се открива голямо сходство в лицата на персонажите като 
особена близост има с лика на Мойсей10. 

Очевидно тук е интерпретиран палеологовият иконографски модел, 
разпространен в живописта от Света гора и Македония. Характерни за па-

9 Ц. Грозданов, Охридското ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980, 147-149.
10 E. Constantinides, The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in 

Northern Thessaly, Athens 1992, t. 2, 38, 151.
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леологовия период са и разветите вертикално нагоре плащове, които под-
чертават драматизма, на изобразения сюжет.

Вляво под Преображение е сцената Възкресението на Лазар. Ком-
позицията е разгърната, многофигурна, като всеки образ е детайлно разра-
ботен. Христос е представен не в центъра, а вляво, около него е групата на 
апостолите. Те са в раздвижени пози, в диалог по между си, ликовете им са 
силно индивидуализирани и разработени с изключителна прецизност. Осо-
бено внимание заслужава образът на апостол Андрей. Лазар е представен 
във вертикален гроб в скала. Около него са четири персонажа, изправени, 
а подчертано вертикалните им фигури повтарят линиите на гроба. Те са в 
различни пози и жестове, изразяващи уплахата от събитието. В нозете на 
Христос са паднали ничком сестрите на Лазар Марта и Мария. Компози-
цията е разделена на две части – на фона са изобразени два сиви хълма, 
между които има зелена стена. Вляво са пет фигури в раздвижени пози – на 
Христос и апостолите, вдясно също са пет фигури, но вертикално застинали. 
В центъра са двете фигури на коленичилите жени в червени одежди. И тук 
е използван похватът с излизане от рамките на сцената – единият крак на 
Христос е изписан върху фона на долната сцена. 

На третия ред в средата е сцената Вход Господен в Иерусалим, която 
не е добре запазена. В по-добро състояние е дясната част, представяща гру-
пата евреи, които посрещат Христос на фона на града с крепостните стени 
и многоцветна центрична постройка. Въпреки лошото състояние на живо-
писта в лявата част, ясно видими са графиите. Майсторството на зографа 
се проявява в изящната и пропорционална фигура на седналия в сложна 
поза Христос, както и финият контурът на магарето, предаващ движението. 
Иконографията на сцената следва палеологовата традиция, а архитектурният 
пейзаж дословно повтаря някои светогорски и солунски изображения.

Вдясно, под Кръщение Христово, е сцената Разпятие Христово. Тя е 
интерпретирана в един редуциран, традиционен вариант. В центъра е кръ-
стът с разпънатото тяло на Христос, вляво е св. Богородица, а вдясно св. 
Йоан Богослов. На фона е крепостната стена на Йерусалим, върху която в 
единия край е преметнат ярко червен велум. Тази сцена и Кръщение Хри-
стово се отличават от останалите с по-голям схематизъм при предаване на 
фигурите и обемите, лицата са лишени от изразителност и индивидуалност, 
за разлика от останалите сцени.

Под Разпятие Христово, на третия ред, е сцената Свалянето от кръ-
ста. Замяната на празника Петдесетница с епизода, посветен на Свалянето на 
Христос от кръста акцентира върху пасхалната тема, и очевидно е следствие 
от функцията на иконата – да бъде носена по време на процесия на Велики 
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петък. Въпреки малките размери, композицията е многофигурна, представе-
на е една изключително усложнена иконографска схема в традицията на па-
леологовото изкуство. Тялото на Христос е полегнало почти хоризонтално, 
св. Богородица, стъпила на пиедестал, придържа главата и рамената му, а зад 
нея са изобразени „двете“ Марии. Качен на стълба, св. Йосиф Ариматейски 
придържа тялото през кръста, а светец с иконографските характеристики на 
св. Петър го придържа през колената. На това място по-често се изобразява 
св. Йоан Богослов или Никодим, но св. Йоан Богослов тук е представен прав 
зад него, леко приведен в скръбен жест. Фигурата на Никодим е изобразена 
в по-малки размери от останалите, той е приклекнал пред кръста и сваля с 
клещи гвоздеите от нозете на Христос. Облечен е само с химатий без хитон. 
Никодим е представен по подобен начин, приклекнал до кръста да сваля с 
клещи гвоздеите от нозете в Протатон (1290), в „Св. Николай Орфанос” в 
Солун11, в „Св. Николай” (1298) в Прилеп, и др. На фона са изобразени две 
червени скали, свързани с червена крепостна стена. Лицата са силно инди-
видуализирани, изразяващи скръбта и драматизма на момента. Фигурите са 
пропорционални, представени умело в различни сложни движения.

В по-опростен вариант тази схема се налага още през Комниновия 
период, например в „Св. Пантелеймон“ Нерези (1164). Като цяло иконог-
рафската схема показва сходства, но не и идентично възпроизвеждане, със 
сцените Свалянето от кръста в Протатон, „Св. Николай Орфанос“, „Св. 
Троица“ в Берат, диптих „Богородица Одигитрия – Свалянето от кръста“ 
от Синай (ХІV в.). Т. е. зографът е добре запознат с тенденциите в палео-
логовата живопис, но прави една своя авторска интерпретация на темата. 
Нетрадиционно е и включването на ап. Петър в тази сцена.

Във всички посочени като паралел примери, композицията е обърната 
ляво–дясно: св. Богородица е от лявата страна, а св. Йосиф Ариматейски е от 
дясната страна. Но зографът на разглежданата икона, композира всяка сцена 
с оглед на останалите сцени около нея и с оглед на иконата като една цялост-
на композиция. За това и обръща традиционната композиция ляво-дясно, тъй 
като в противен случай правата тъмна фигура на Богородица ще се падне 
под идентичната от сцената Разпятие Христово и ще се получи и цветово и 
композиционно повторение. Още повече, че на горния ред е и правата фи-
гура на св. Богородица от Благовещение и биха се получили три фигури на 
Богородица в непосредствена близост. Зографът съобразява композицията 
и спрямо долната сцена - Успение Богородично, където полегналото й тяло 

11 Α. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλονίκη 1983, σ. 125-126, πιν. 43.
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е с главата наляво и също би имало повторение с хоризонталната линия на 
почти полегналото тяло на Христос.

Сцената Възкресение Христово е поместена в долния ляв ъгъл на 
иконата. Христос не е изобразен фронтално, а обърнат надясно, облечен 
в златисти одежди, с лявата ръка държи висок кръст, а с дясната е хванал 
ръката на Адам. Златистата му одежда се развява нагоре, което създава ди-
намика на композицията. Христос е обграден със синя мандорла с лъчи. 
Адам е паднал, коленичил, до него се разпознава червената одежда на Ева. 
Над Адам и Ева е бил изобразен св. Йоан Кръстител, но днес се различава 
само контурът на фигурата му. В лявата част на композицията, зад Христос 
са пророците Давид и Соломон, представени фронтално, сочат към Христос. 
Особено внимание е отделено на одеждите им, като единият е в синя одежда 
и червен плащ, закопчан на врата, другият обратно - с червена одежда и син 
плащ. Може би едно от най-големите достижения на зографа е индивидуа-
лизирания и вглъбен лик на Соломон. Зад тях са изобразени лицата на още 
двама пророци.

В тази сцена зографът отново демонстрира композиционното си май-
сторство, като противопоставя раздвижените фигури на Христос и Адам 
вдясно на статичните фигури на пророците вляво. Динамика на сцената е 
подчертана и от ритъма на цветовете. Това противопоставяне на движение 
и статичност е съобразено и с композицията на Възкресението на Лазар, 
която се намира над Възкресение Христово. Там обратно, в лявата част е 
изобразена вертикалната и застинала група фигури, а вдясно – фигурите в 
различни раздвижени пози.

Паралел на тази иконографска схема откриваме в църквите „Св. Георги 
ту Вуну“ (втора половина на ХІV в.) в Костур, в „Св. Николай Тзотза“ (ср. 
на ХІV в.) в Костур и др. Композицията е близка с тази в Протатон (1290), 
дело на Мануил Панселин, където също св. Йоан Кръстител е изобразен 
над Адам и Ева, а от другата страна са старозаветните пророци. Подобен 
подход е използван и в икона от църквата „Св. Богородица Перивлепта“ в 
Охрид, но композицията е обърната ляво-дясно. Сходна е и иконографията 
в иконата „Дейсис и празници“ от Атинския музей, но св. Йоан Кръстител 
е изобразен при старозаветните пророци.

В средата на най-долния ред е сцената Възнесение Христово, за съ-
жаление само дясната долна част е запазена. Композицията е класическа, 
централна - в средата е св. Богородица, чиято фигура е почти заличена. До 
нея, вдясно е изобразен ангел и група апостоли, които гледат нагоре. Фигу-
рата на ангела е с по-големи размери от тези на св. Богородица и апостолите. 
Изображението на Христос в кръгло синьо сияние, носено от ангели е почти 
заличено.
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Последната сцена върху четвъртия ред е Успение Богородично. Бо-

городица е положена на ярко червен одър, украсен със златни орнаменти. 
Трима от апостолите са приведени над тялото на св. Богородица. Останалите 
апостоли са от двете страни, обърнати един към друг в диалогични пози и 
жестове. Христос е в златисти одежди, държи душата на Богородица, об-
граден от синя мандорла, от двете му страни са два ангела и двама архие-
реи, единият от които държи разтворена книга. В „Панагия Олимпиотиса“ в 
Еласон, в сцената Успение Богородично позите и жестовете на апостолите, 
както и общуването между тях е предадено по сходен начин. 

Сцената е разположена диагонално на Рождество Христово и повта-
ря композицията с полегналата върху ярко червен одър Богородица. Чрез 
акцентирането върху червения цвят се осъществява и тематичната връзка 
между тези две събития. Общият замисъл и съпоставяне на всяка сцена 
спрямо останалите се проявява и в сцените от долния хоризонтален ред – 
Възкресение, Възнесение, Успение Богородично, като в центъра и на трите 
композиции е преставен Христос в синя мандорла, но формата на синьото 
сияние е различна. 

Стилови и иконографски характеристики на празничните сцени

По отношение на иконографията и композицията на празничните сце-
ни многократно бяха изтъквани паралели с палеологовите паметници на 
Света гора, Солун, Костур и въобще региона на Македония. Много сходства 
се откроиха и с двустранната икона „Богородица Одигитрия и Дванадесет 
велики празника – Уготования престол“ от ВХМ в Атина. За съжаление 
за произхода и на тази икона не съществуват сигурни данни. Като цяло, с 
изключение на сцените Рождество Христово, Разпятие и Успение Богоро-
дично, двете икони възпроизвеждат общи иконографски модели. Повече са 
иконографските разлики с Празничната двустранна икона от Константино-
пол, но в много отношения и с нея се откриват сходства.

Зографът на иконата от НИМ София се отличава със собствен стил и 
макар да е високо школуван и запознат с най-новите тенденции в палеоло-
говата жиопис е далеч от нивото на константинополските зографи. На първо 
място се откроява изключителното майсторство на зографа по отношение 
на композицията, както като концепция за цялата икона, така и към всяка 
сцена по отделно и във връзката й с останалите. Независимо от малките 
размери на сцените, те са изградени в идеални, уравновесени композиции, 
а съпоставянето на хоризонтални и вертикални линии, при разпределението 
на фигурите е съобразено с останалите сцени, за да се създаде динамика и 
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разнообразие. За целта обръща някои традиционни схеми ляво-дясно, за да 
се избегне монотонността в цялостната композиция на иконата. 

Възможно е зографът да е бил и миниатюрист, тъй като изпълнението 
на образите напомня много на ръкописната миниатюра. Въпреки малките 
размери, композициите са многофигурни и усложнени, във всяка сцена има 
разнообразен архитектурен или природен пейзаж. С голяма прецизност са 
моделирани лицата на персонажите дори в най-малки детайли, те са сил-
но индивидуализирани и с експресивни изрази. Като особено характерни 
примери може да се посочт ликовете на апостол Петър от Преображение, 
на пророк Давид и Соломон от Възкресение Христово, на апостол Андрей 
от Възкресението на Лазар. Фигурите са издължени и пропорционални, 
майсторството на зографа се проявява особено при фигури, представени в 
сложни раздвижени пози и ракурси, като гънките на одеждите подчертават 
движението. Особено показателни в това отношение са сцените: Възкресе-
ние Христово, Преображение, Свалянето от кръста. 

 Колоритът е ярък и изискан, базиран на съпоставянето на златото, 
ярко синьото, червените и земни тонове, което точно изразява празничната 
тематика. Откроява се много умелата игра с цветовете, което допринася за 
създаването на разнообразие в отделните сцени и в иконата като цяло. Цве-
товете се използват и за осъществяване на тематична връзка между отдел-
ните композиции. Особено достижение на зографа е цялостният колорит на 
иконата, който я превръща в наистина празнична. В това отношение иконата 
е много близка с Константинополската празнична икона и с миниатюрите в 
Томичовия псалтир (60-те год. на XIV век).

Вградената икона

Практиката да се вгражда малка икона в корпуса на друга икона е ряд-
ко срещана и до ХІІІ век не е известен образец. Този проблем е изследван 
от П. Вокотопулос, който прави и анализ на запазените икони от Гърция12. 
Най-ранният пример е икона със светци (ХІІІ в.) от манастира „Св. Екате-
рина” на Синай, в която е вградена стеатитова икона на св. Николай от ХІ в. 
От манастира Влатадон в Солун са две двустранни, литийни икони: едната е 
от края на ХІV в., върху която са изписани Благовещение, от двете страни на 
Хетимасия, Успение Богородично и архангели, а в центъра е вградена икон-
ка на св. Богородица Одигитрия, датираща от началото на ХІІІ в. Другата 
е двустранна икона от ХVІ в., в която е вградена по-малка икона от ХІV в., 

12 Π. Βοκοτόπουλος, Σύνθετες εικόνες. Μιά πρώτη καταγραφή, Σήμα Μενελάου Παρλαμά, 
Ηράκλειο 2002, 299-319.
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представяща вариант на Дейсис: Хритос и архангели, под тях Богородица 
Одигитрия, архангел и св. Йоан Кръстител13. От Солун е и малка икона на 
св. Параскева (ок. 1200 г.), която е поставена в по-късна рамка, със сцени от 
житието й. От Църковния музей в София е известната релефна икона на св. 
Георги и св. Димитър от Созопол (XIII-ХІV в НЦИАМ № 3140), която по 
някое време е поставена в рамка с декоративни релефни орнаменти, а през 
ХVІ в. в още една рамка, върху която са изписани житийни сцени. По-разли-
чен пример е икона от Ермитажа с изображения на светци (ХІVв.; ХVІ в.), в 
която е вградена мозаечна икона с образите на четирима Отци на църквата 
от началото на ХІV век. Практиката да се вграждат по-стари икони в нови се 
среща и през поствизантийския период, като вградената икона най-често е 
на св. Богородица, а повечето примери са от гръцките острови. Вградената 
икона може да бъде върху дърво, но може да бъде и от друг материал или 
различна техника – стеатит или мозайка.Причината за вграждане е вероятно, 
за да може някоя малка, но много почитана икона да стои на иконостаса, 
на царския ред, да бъде достъпна за вярващите, а както виждаме и да бъде 
носена по време на литийни шествия. 

Разглежданата двустранна икона от НИМ в София е сред най-ранните и 
редки образци на практиката на вграждане на по-стари икони. Какво е било 
изобразено върху липсващата икона може само да се предполага на базата 
на изображенията около нея. От цитираните по-горе примери, може да се 
направи заключението, че тематиката на по-късната икона се съобразява с 
тази на по-ранната икона, която се вгражда. Дори най-вероятно се създава 
специално, заради нея. 

Като възможни варианти за изображението върху липсващата икона 
могат да ни насочат, споменатите празнични икони от ХІV в. Върху двете ли-
тийни икони с празнични сцени - от Атина и от Константинопол - в средата 
е изобразена св. Богородица. В единия случай Одигитрия, а в другия Паф-
солипи и за това сцената Благовещение е изобразена цялостно като начало 
на Празничния цикъл. Върху едностранната празнична икона от Атинския 
музей в центъра е изобразен Дейсис. 

За разглежданата икона от НИМ в София би могло да се изкаже пред-
положение, че е била вградена малка празнична икона, подобна на стеатито-
вата икона от Охрид (НИМ № 29192). В такъв случай обаче става нелогично 
разделянето на сцената Благовещение от двете страни на иконата. Същото се 
отнася и ако в средата е поставено изображение на Дейсис. Композирането 
на сцената Благовещение, разделена от двете страни на малката икона, въз-
произвежда традиционната декорация на олтарното пространство, където 

13 A. Tourta, Byzantine and post-Byzantine Art, Athens 1986, Nо 82, 83.
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от двете страни на апсидата е представено Благовещение, а в бемата на 
апсидата св. Богородица. Според мен един от логичните варианти е върху 
изчезналата вградена иконка де е имало изображение на св. Богородица от 
иконографски тип, символизиращ Христовото въплъщението. Това би обяс-
нило разделянето на сцената Благовещение и поставянето й в централната 
част на иконата. Втори възможен вариант е в средата да е била вградена 
икона с образа на Христос.

Христос Пантократор [ΙΣ Χ] Σ [Ο ΠΑΝΤΟΚ]ΡΑΤΟΡ е изобразен върху 
другата страна на иконата. Той е представен допоясно, с една ръка благо-
славя, а с другата държи отворено Евангелие с текст от Иоан (8:12): „ΕΓΟ 
ΗΜΕΙ ΤΟ ΦΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΕΜΕ ΟΥ ΜΗ ΠΕΡΗΠΑΤΗΣΗ 
ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΕΙΑ ” (Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не 
ще ходи в мрака). Текстът върху Евангелието на Христос е изписан с много 
грешки, най вече фонетични заменяния на гласни и дифтонги. Христос е 
облечен в червеникав хитон и син химатий, а кръстът върху ореола е плът-
но червен. По подобен начин е изписан кръстът и върху двустранна икона 
от Несебър „Богородица и пророци – Христос Пантократор и апостоли“ от 
Несебър (край на ХІІІ век). От двете му страни са изобразени допоясно (без 
медальон) архангелите Михаил и Гавриил ([ΓΑ]ΒΡ[ΙΗΛ]), облечени със сини 
хитони и червеникави химатий, с графично оформени сини гънки. Фигурите 
са с подчертано издължени пропорции, лицата също са издължени. По по-
добен начин са изобразени архангелите от двете страни на св. Богородица 
върху двустранната икона с празници от Атинския музей. Моделирането 
на ръцете, а и дори малкото запазено от лицата на Христос и на архангел 
Михаил, показва, че иконата е създадена в най-добрите традиции на пале-
ологовата живопис.

Произходът на иконата

Като обобщение може да се каже, че и стилово и иконографски дву-
странната икона „Празнични сцени – Христос Пантократор“ принадлежи 
към произведенията, свързани с палеологовата живопис от Македония (в 
широкия географски смисъл) от втората половина на ХІV век, най-вероятно 
от 60-те – 70 те години на века. Стилово иконата не може да бъде причислена 
към творбите на Константинополската школа, произхождащи от Несебър, 
както и към произведенията на местни майстори от южното Черноморие. 
Това обаче не изключва възможността иконата да произхожда от Несебър, от 
където са повечето двустранни икони в България. За разлика от предходните 
векове, от края на ХІІІ и ХІV в. в България са запазени вече относително 
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по-голям брой икони, а техните характеристики очертават една доста разноо-
бразна картина, както на местните ателиета с различни локални естетически 
предпочитания, така и на връзките с различни балкански центрове, като на 
първо място това са Константинопол, Солун и Света гора.

 Трудно може да се обясни, особено на фона на очевидно високото 
майсторство на зографа, многото елементарни правописни грешки върху 
Евангелието, което държи Христос, дори зографът да не е грък. От друга 
страна използването на много злато в иконата, насочва към някой голям 
център. Практиката да се вгражда икона, съдейки по запазените паметници, 
очевидно е била най-разпространена в региона на Солун. Център, намиращ 
се в близост до Солун, известен с търговските и културни връзки с него 
е Мелник. Съществуването на по-раннна двустранна икона със сцени от 
Страстния цикъл в Мелник повдига и втора хипотеза за произхода. Може да 
се предположи, че иконата от началото на ХIII век е послужила като модел 
и инспирация за разглежданата икона. Два са тематичните паралела между 
двете икони, които изпъкват на пръв поглед. Първият е акцентът върху сце-
ната Благовещение, която и в двата паметника е извадена от хронологиче-
ския ред на празниците. В Мелнишката икона Благовещение е изобразено 
от другата страна заедно със св. Богородица, а в разглежданата икона е в 
центъра, от двете страни на липсващата вградена икона. Вторият акцент е 
върху сцената Свалянето от кръста: в Мелнишката икона тя е представена 
централно, в много по-голям размер от останалите сцени, а в нашата икона 
този епизод замества един от Великите празници – Петдесетница. 

Независимо дали произхожда от Несебър, Мелник или от другаде, ико-
ната е наистина „празнична“ и изразява радостта и триумфа от спасението на 
човешкия род чрез Въплъщението, Разпятието и Възкресението на Христос.
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IMAGES OF A PASCHAL JOY. TWOSIDED ICON WITH FEAST 
SCENES AND CHRIST PANTOKRATOR FROM THE NATIONAL 
HISTORY MUSEUM IN SOFIA

Summary

The topic of this paper is a unique Palaiologan two-sided icon with feast 
scenes (NMH, Inv. No. 29049). A small inset icon which is now missing was 
incorporated in the centre of the icon. The incorporation of a small earlier icon in 
a bigger one is a very rare practice, which occurred after the 13th century; three 
such examples are from Salonika. The missing inset icon probably depicted an 
image related to Christ’s Incarnation as Holy Virgin or as Christ.

Only three examples of two-sided processional icons with feast scenes are 
known in Byzantine art: Holy Virgin Odegheria, and Annunciation – Scenes from 
the Paschal cycle (beginning of 13th C. from St Nicholas Church in Melnik); 
Holy Virgin Pafsolypi and ten scenes from the Dodekaortion – Crucifixion and 
Prophets (second half of 14th C.; Constantinople, Holy Trinity Church, Chalki); 
Holy Virgin Odegheria and Dodekaortion – Chetoimasia (second half of 14th C., 
BXM, Athens). 

Twelve scenes are represented on the icon, but it is not exactly the Dodeka-
ortion, because the Descent from the Cross was depicted instead of the Pentecost. 
It is a consequence of the use of this icon during the Liturgical procession on 
Good Friday. The Annunciation is divided across either side of the missing inset 
icon – Archangel Gabriel on the right side, the Holy Virgin on the left. 

On the other side Christ Pantokrator, flanked by the archangels Michael and 
Gabriel, is represented half-length, holding an open Gospel with an inscription 
in Greek from John 8:12. The inscription has many grammatical mistakes, which 
suggests that the author was probably not Greek.

The provenance of the icon is unknown, but it is possibly from Nessebar 
or Melnik or elsewhere. In any case, the painter is connected to the 13th-14th 
century iconographic and stylistic traditions of the so-called Macedonian school. 
And according to this paper the icon dates to the 1360s-70s. This icon is a good 
example of Late Palaiologan art, notable especially for its sophisticated compo-
sition, individualized and emotional personages and its light and bright colours 
which, in combination with the gold background, create a ceremonial effect.



Сл. 1. Двострана икона – празнични сцени, втора половина на XIV век
Fig. 1. Bilateral icon, festive scenes, second half of the XIV century
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Сл. 2. Христос Пантократор, втора половина на ХІV век
Fig. 2. Christ “Pantocrator”, second half of the XIV century
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Сл. 4. Преображение Христово
Fig. 4. The Transfiguration of Christ

Сл. 3. Раѓање Христово
Fig. 3. The Birth of Christ



Сл. 5. Лазарово Воскресение
Fig. 5. The Resurrection of Lazarus

Сл. 6. Влегување во Ерусалим
Fig. 6. Christ entry to Jerusalem (Palm Sunday)



Сл. 7. Симнување од крстот 
Fig. 7. Removal from the cross

Сл. 8. Воскресение Христово (Симнување во ад)
Fig. 8. The Resurrection of Christ (the Descent of Christ into Hades)



Сл. 9. Успение Богородично 
Fig. 9. The Dormition of the Virgin



ŒUVRES INÉDITES DE L’ART CHRÉTIEN DE MELNIK

Aпстракт
Во овој текст се објавува непознат материјал од архивата на грчкиот академик 
Андреас Ксингопулос (1891 – 1979), едно писмо (1938) и 15 црнобели фотографии на 
црковни драгоцености, сликани во ризницата на митрополијата во Мелник, во 
текот на 1909 – 1910 г.

Клучни зборови: Поствизантиски период, Мелник, црковни драгоцености, ракописи, 
крст, митра, сакос, надбедреник, појас, епитрахил, омофор, скиптар, кадилница, икона 
со претставата на Сретение

Abstract 
This article presents an unknown material from the archive of the Greek academician 
Andreas Xyngopoulos (1891-1979). It consists of a letter (1938) and 15 black and white photo-
graphs of ecclesiastical treasures, photographed in the Treasury of the Metropole of Melnik 
during 1909-1910.

Key words: Post-byzantine period, Melnik, ecclesiastical treasures, manuscript, cross, mitre, 
sakkos, epigonation, belt, epitrachilion, omophorion, scepter, censer, icon of Presentation of 
Christ in the Temple 

J’ai été inspirée pour écrire le présent article par des pièces des archives de 
l’éminent byzantiniste grec l’académicienne Andreas Xyngopoulos (1891-

1979), mises à ma disposition par sa nièce, le Dr. Katia Loverdou-Tsigaridas et 
par son époux, le prof. Euthymios Tsigaridas, que je remercie chaleureusement.

Il s’agit d’une enveloppe, contenant quinze photos en noir et blanc d’objets 
liturgiques précieux de le skévophylakion de la Sainte Métropolie de Melnik de 
1909-1910 (Figs. 1-15),1 ainsi que d’une lettre datée de 1938, que M. Abraham 

1 Les photos dont nous disposons sont numérotées sur la partie inverse de 1 à 15, à l’encre 
rouge. Elles représentent : 1. La partie supérieure d’une mitre brodée avec la scène de l’Hospitalité 
d’Abraham. 2. Mitre brodée aux anges et aux saints en pied. 3. Mitre brodée à la Déisis, aux anges 
et aux saints en pied. 4. Mitre brodée aux anges et aux saints en pied. 5. Mitre brodée aux anges 
et aux saints en pied. 6. Icône de la Présentation de Jésus au Temple. 7. Miniature d’un manuscrit, 
représentant le Christ bénissant, en pied. 8. Miniature d’un manuscrit, figurant un évangéliste assis 
en train d’écrire. 9. En-tête d’un manuscrit. 10. Miniature d’un manuscrit sur laquelle figure un 
évangéliste aux cheveux blancs, assis sur un banc, tenant un évangile ouvert, qu’il observe d’un air 
songeur. 11. Miniature d’un manuscrit, représentant un évangéliste aux cheveux bruns, qui tient un 
évangile ouvert. 12. Sakkos brodé, représentant la Sainte Vierge « Vigne » (Ampelos) (L’Arbre de 
Yessey) trônant, une ceinture archiépiscopale aux fermoirs métallique et un épigonation (cuissard) 

Alexandra Trifonova

УДК:  726.54.033.2(497.2)"1909/1910"
           75.052.033.2(497.2)"1909/1910"
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Papazoglou a adressée à M. Koukoules (Figs. 16-17). Il importe de noter que l’ex-
péditeur de la lettre M. Abraham N. Papazoglou s’occupait de recherches scien-
tifiques, qu’il publiait dans la revue périodique Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών.2 
Quant au destinataire de la lettre, c’est l’illustre byzantiniste grec Fedon Kou-
koules (1881-1956), professeur à l’Université d’Athènes, devenu par la suite 
membre de l’Académie d’Athènes. C’est notamment lui qui a remis les photos, 
de même que la lettre, au prof. Andreas Xyngopoulos, qui sont devenues partie 
de ses archives.

La lettre (Figs. 16-17), dont le texte est transcrit à l’encre verte, en grec, 
est conçue comme suit3: 

„Σεβαστέ μου κ. Κουκουλέ, 
Ἒλαβα σήμερα το γράμμα σας και βιάζομαι να σᾶς απαντήσω, γιὰ νὰ σᾶς 

εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ευγενικἢ σας καλωσύνη απἒναντί μου καὶ πρὸ παντός νὰ 
σᾶς στείλω τὶς φωτογραφίες ποὺ σᾶς ὑποσχέθηκα. Ὂπως βλέπετε - είναι πολύ 
παλιές κι ἲσως θὰ σταθεῖ δύσκολο νὰ τυπωθοῦν καθαρὰ. Τὶς φωτογραφίες αὐτές, 

au Christ Grand Archevêque trônant. 13. Sakkos brodé, représentant le Christ « Vigne » (Ampelos) 
(L’Arbre de Yessey), trônant et la scène de l’Annonciation. 14. Épigonation (cuissard), figurant la 
Résurrection du Christ et les symboles des quatre évangélistes, un sceptre archiépiscopal, incrusté 
de nacre, un sceptre archiépiscopal, orne de cristal, divisé en quatre plaques métallique, dont la 
poignée est en forme de serpent à deux têtes, décorée de perles et de pierres précieuses, croix en 
bois sculpté, posée sur un socle métallique, croix en métal et veilleuse en forme de temple. 15. 
Épitrachile brodé représentant la scène de l’Annonciation, grand omophorion brodé, orné de fleurs 
et de croix, servant de fond au Christ trônant.

2 Α. Παπάζογλου, Σινάν ο αρχιτέκτον, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 15 (1938), 
443-460; Α. Παπάζογλου, Μωάμεθ Β’, ο πορθητής κατά τον Τούρκον ιστορικόν Ασίκ Πασά Ζα-
ντέ,  Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 17 (1940), 211-246.

3 „Cher Monsieur Koukoules, j’ai reçu aujourd’hui votre lettre et je m’empresse de vous 
répondre, pour vous remercier et, surtout pour vous envoyer les photos, ainsi que je vous l’avais 
promis. Comme vous le voyez, elles sont très anciennes et il serait probablement difficile de les 
faire imprimer clairement. J’ai trouvé ces photos entre de vieux livres, le 16 juillet (1938), au 
marché de Constantinople. Elles étaient rangées dans une enveloppe sur laquelle il était mar-
qué qu’elles représentaient des objets précieux du scévophylacion (la trésorerie) de Melnik. 
Ces photos étaient prises en 1909-1910, avant l’incendie de Melnik. Malheureusement, nous ne 
savons pas qui est le photographe, ni où se trouvent ces objets précieux, à condition qu’ils aient 
été conservés. A cet égard, le professeur Constantinos Vasmadzidis m’a répondu que lors de sa 
visite à Melnik en 1910, il avait repéré dans la trésorerie les objets en question. Il estime qu’ils 
remontent à l’époque byzantine, datant l’Évangile manuscrit du XIIIe ou du XIVe siècle au plus 
tard. Les photos numérotées de 1 à 5 représentent une mitre et une icône (?) Sous le numéro 6 
figure une icône en bois, portable, figurant la Chandeleur. D’après M. Vasmadzidis, ces objets 
datent probablement du XVe siècle. Les photos, numérotées de 7 à 11, présentent des pages de 
l’Évangile mentionné et de 12 à 15 – des croix, des habits liturgiques, etc. Je ne sais pas si tous 
ces objets ont brûlé, mais, comptant sur le renseignement du peintre M. Vasmadzidis, je vous 
envoie les photos. Je vous remercie d’avoir accepté ma participation à l’Annuaire. Il va sans 
dire que mes études sont rédigées en kata revus. Je vous enverrai mon postscriptum au sujet de 
Sinan, le dimanche au plus tard. Quant aux autres documents, vous les aurez d’ici quinze jours. 
Je vous remercie de m’avoir procuré des renseignements sur Stanomihali. Avec ma meilleure 
considération Abraham Papazoglou, Thessalonique, 26 octobre 1938, 1, rue Apelou“.
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βρῆκα ἀνάμεσα σε παλαιά βιβλία, τὴν 16 Ἰουλίου ε[νεστῶτος]. έ[τους]. εἰς το 
Τσαρσῆ τῆς Πόλης. Ἢσαν ἐντός φακέλλον ἐπί τοῦ ὀποίου σημειώνετο ὂτι ήσαν 
φωτογραφίαι κειμηλίων ἀπό το θησαυροφυλάκιον τοῦ Μελενίκου, φωτογραφημέναι 
τὰ 1909-1910, πρὸ τῆς πυρκαιᾶς τοῦ Μελενίκου. Κατὰ δυστυχίαν δὲν είναι γνωστό 
ποιος ήταν ὁ φωτογράφος κ’ ούτε ακόμη αν τα κειμήλια αυτά, σώζονται σήμερα 
ἢ ποὺ βρίσκονται. Σὲ σχετική ἐρώτηση μου ὁ ἐν Κωνσταντινούπολει καθηγητής 
κ. Κωνσταντίνος Βασματζίδης,4 μοῦ εβεβαίωσεν ότι ἐπισκεφθείς τὸ Μελένικον 
περὶ τὸ 1910, είδε εἰς τὸ θησαυροφυλακεῖον τὰ φωτογραφημένα κειμήλια. Φρονεί 
ὂτι είναι βυζαντινά καὶ τὸ χειρόγραφον Εὐαγγέλιον τὸ ἀνάγει εἰς τὸν 13ον αιῶνα 
ή το ἀργότερον, 14ον. Άπό τὰς φωτογραφίας αι υπ’ ἀριθμόν 1-5, παρουσιάζουν 
μίαν μήτραν και μίαν εἰκόνα (;) τῶν όψεων της. Η ὐπ’αριθμόν 6, φορητήν ξύλινην 
εἰκόνα της Υπαπαντῆς. Κατὰ τὸν ίδιον κ. Βασματζίδην, πιθανῶς τοῦ 15ου αιῶνος. 
Αι 7 -11, σελίδες εἰκονογραφημένες του αναφερομένου Ευαγγελίου. Τέλος 12-15 
άμφια, σταυροί κ.ά. Δεν ξέρω αν πράγματι κάγηκαν σε ζακη επάνω όλα αυτά, 
πάντως βασιζόμενος εις την μαρτυρίαν του ζωγράφου κ. Βασματζίδου, σας τις 
αποστέλλω. 

Ευχαριστώ θερμώς για την αποδοχή της συνεργασίας μου στην Επετηρίδα. 
Φυσικά αι μελέτες μου θα είναι γραμμέναι στην καθαρεύουσα. Το περί Σινάν 
υστερόγραφό μου, θα σας στείλω το αργότερον, μέχρι της Κυριακής. Όσον αφορά 
δε τα άλλα έγγραφα, είναι δεκαπεντημέρου. 

Ευχαριστώ προς τούτις και δια την καλοσύνην σας να μου παράσχητε τα … 
περί Σπανομιχάλη, πληροφορίας και διατελώ, 

Με τιμήν, 
Αβραάμ Παπάζογλου 
Θεσσαλονίκη, Οκτ. 26 – 1938, 
Απελλού 1. 

Les photographies indiquent la présence de treize objets précieux, classifiés 
en plusieurs groupes, comme suit : broderie religieuses, arts décoratifs en métal 
ou en bois, manuscrits et icônes. Les œuvres de la broderie religieuse sont au 
nombre de six, soit les plus nombreuses, notamment: mitre,5 sakkos,6 ceinture, 
épigonation,7 épitrachile et omophorion. Suivent les œuvres des arts décoratifs, 
au nombre de cinq: sceptre incrusté de nacre, sceptre aux plaques métalliques,8 

4 Il est à noter qu’il que Konstantinos Vasmazidis de Melnik, qui etait αρχιδιδάσκαλος (pro-
fesseur principal) à l‘école grecque de Melnik pendant 1850, voir: Αικ. Θ. Κουμλίδου, Μελένικον 
των Ελλήνων οι κοινότητες, Θεσσαλονίκη 2015, 296.

5 А.М. Κολτσίδας, Ιστορία του Μελενίκου, Θεσσαλονίκη 2005, 488, ou sont donées les 
dimensions dе la mitre 21 х 16 cm.

6 А.М. Κολτσίδας, Ιστορία Μελενίκου, 488.
7 Ibid, 488.
8 Ibid, 488.
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croix en bois sculpté, posée sur un socle métallique,9 croix en métal10 et veilleuse 
en forme de temple. Les deux autres groupes ne contiennent que deux objets: un 
évangile orné de miniatures et une icône: Présentation de Jésus au Temple.

De tous ces vestiges de l’art chrétien, seul le manuscrit aux miniatures 
est identifié comme l’Évangile 2645 (XIIIe siècle) de Melnik et il est conservé 
à la Bibliothèque Nationale d’Athènes.11 Nous avons pourtant des renseigne-
ments que certains habits religieux de Melnik ont été envoyés au Musée Chré-
tien d’Athènes,12 mais aucun catalogue du Musée ne fait mention de la présence 
de pièces de Melnik. De même, le sakkos du métropolite de Melnik Ioannikios 
(1746-1753), qui fait partie de la collection du Musée de la Culture Byzantine 
à Thessalonique, n’est pas attribué à Melnik, mais à Thessalonique. Enfin, pour 
récapituler, il vaudrait mieux examiner par ordre chronologique l’information 
dont nous disposons.

En 1900, le chercheur russe Peter Milukov,13 membre de l’expédition scien-
tifique de l’Académie des Sciences impériale de Russie, se rend à Melnik pour 
visiter les églises et les monastères. Plus tard il présente un rapport,14 où il décrit 
les objets précieux qu’il a repérés à la Métropolie de Melnik, notamment: 1. Sak-
kos, brodé de fils d’argent, aux ornements; 2. Trois évangiles en parchemin; 3. 
Revêtement en vermeil d’une croix, aux inscriptions slaves ; 4. Mitre brodée de 
fils d’or; 5. Sakkos, représentant les saints prophètes, les saints apôtres, le Christ 
trônant et l’Annonciation, avec l’inscription suivante : Μητροπολίτης της πόλεως 
Μελενίκου Ιοανικίου (au-dessus) et εκ συ παρὰ τοῦ ἰεροδιακόνου Χριστοφόρου. 
Ζεφά (ci - dessous). 

En 1907 le chercheur français Paul Perdrizet15 a publié ses observations au 
sujet de Melnik et de Rojen, en mentionnant des objets liturgiques qu’il aurait 
vu à l’issue de ses deux visites à Melnik – en 1899 et en 1901, en compagnie de 
l’architecte Léon Chesnay. Perdrizet annonce que la plupart des objets liturgiques 
de la trésorerie de la Métropolie ont été détruits suite à l’incendie de 1896,16 à 

9 Ibid, 488.
10 C’est peut-être le croix, qui port l’inscription suivante: Τη εν Μελενίκω Μητροπόλει, 

Μανασσής Ηλιάδης, 1800 (à la Métropolie de Melnik par Manassès Iliadis, 1800), voir: Κολτσίδας, 
loc. cit.

11 Au sujet de l’évangile de Melnik voir: Α. Ξυγγόπουλος, Το Ευαγγέλιον του Μελένικου 
εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην Αθηνών, Θεσσαλονίκη 1975.

12 А.М. Κολτσίδας, op. cit., 488.
13 Ж. Въжарова, Мелник в изследванията на руски археолози през XIX в., Мелник, 

манастир Св. Богородица Спилеотиса, т. 2, София 1994, 12.
14 Македонская экспедиция 1900 г. Экскурсии, совершенные членом экспедиции П. 

Н. Милюковым.
15 P. Perdrizet, Melnic et Rossno, Bulletin de Correspondance Héllenique 31 (1907), 20–37.
16 Pour l’incendie à Melnik voir: Δ. Καλλίμαχος, Εθνικά ολοκαυτώματα – το Βυζαντινόν 

Μελένικο, Αναμνηστικόν 1912-1913, Αθήναι 1914, Μάιος, 40.
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l’exception de quelques pièces, qui ont été sauvées et transportées à la Métropolie 
et à l’église de Saint-Étienne à Melnik. 

Pour être plus précis, les pièces rescapées à l’église de Saint-Étienne à Mel-
nik étaient au nombre de quatre : 1. Croix en vermeil (XVIIe-XVIIIe siècle),17 
avec une inscription de donation en grec : "Οὗτος ὁ τἰμ(ι)ος καὶ ζωοποι(ὸς) στ(αυ)
ρὸ(ς) ὑπάρχει τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Μελενίκου διὰ συνδρωμῆς καὶ ἐξόδου 
Κωνσταντίνου ἅμα τῇ συνοδίᾳ ἑαυτοῦ Κομνηνοῦ. 2. Six ripidions en vermeil.18 
3. Main en vermeil – reliquaire de sainte Photini" (1737),19 avec l’inscription de 
donation suivante : "Τῆς ἁγίας Φωτινῆς. 1737. Τοῦ ἐν ἱερ(ο)μ(ο)ναχ(οις) Μ(α)
καρίου εκ πόλεως Μελεν(ί)κου καὶ πρωτοσυγγέλου". 4. Icône de la Sainte Vierge.20 

Les autres objets liturgiques, ayant échappé à l’incendie, transportés à 
l’église de Saint Étienne à Melnik, étaient également au nombre de quatre: 1. 
Mitre archiépiscopale, brodée d’or et d’argent.21 2. Petite croix en bois, revêtue 
de vermeil,22 portant une inscription de donation: "ὁ παρὼν στ(αυ)ρ(ὸ)ς ὐπάρχη 
Κωνσταντίνου ἱερέως καὶ οἰκονόμου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεος Μελενίκου καὶ 
ἐπροσιλόθ[η] αὐτὸν διὰ μνημόσυνον μητροπόλεος". 3. Tétraévangile manuscrit 
(1207)23 aux quatre miniatures. 4. Croix en bois sculpté aux scènes évangéliques, 
revêtue de vermeil, qui était brisée en deux. L’inscription de donation qui y figu-
rait était en bulgare.24

En 1909-1910, un photographe anonyme a pris des photos d’un certain 
nombre de pièces liturgiques précieuses de Melnik, conservées au même endroit, 
dont une mitre, un sakkos, une ceinture, un épigonation, un épitrachile et un 
omophorion, un sceptre incrusté de nacre, un sceptre aux plaques métalliques, 
une croix en bois sculpté, posée sur un socle métallique, une croix en métal, une 
veilleuse en forme de temple, un évangile orné de miniatures et une icône avec 
la Présentation de Jésus au Temple (Figs. 1-15). Ce sont ces photos précisément 
qui nous ont permis d’en apprendre davantage sur les pièces liturgiques, ayant 
échappé à l’incendie qui a ravagé la trésorerie de la Métropolie de Melnik.

17 P. Perdrizet, Melnic et Rossno, 22. L’inscription est publiée aussi par A. Trifonova, 
Ελληνικές μεταβυζαντινές επιγραφές από το Μελένικο και την περιοχή του, Σερραϊκά Σύμμεικτα 
4 (2018), 82.

18 P. Perdrizet, op. cit., 22. Un photo des ripidions est publiée par P. Perdrizet, L. Chesnay, 
La Métropole de Serres, Monuments et mémoires,  Fondation Eugène Piot 10/2 (1903), 138–139, 
Fig. 19.

19 P. Perdrizet, op. cit., 22. L’inscription est publiée aussi par A. Trifonova, Ελληνικές 
μεταβυζαντινές επιγραφές, 82.

20 P. Perdrizet, loc. cit.
21 Ibid, 22.
22 Ibid, 22. L’inscription est publiée aussi par A. Trifonova, Ελληνικές μεταβυζαντινές 

επιγραφές, 84.
23 P. Perdrizet, op. cit., 23.
24 P. Perdrizet, loc. cit.
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En 1912, le Patriarcat œcuménique a adressé une lettre à la Métropolie de 

Melnik pour demander que le sakkos de Melnik soit envoyé à Constantinople. 
D’après Y. Bakas,25 on ne sait pas si cela est arrivé, mais il est notoire qu’un 
certain nombre d’habits liturgiques, confectionnés par des ateliers de broderie 
viennois bien connus, offerts en don à la Métropolie de Melnik par le banquier 
donateur le baron Nikolaus Doumbas (1830-1900)26 de Vienne, ont été expédiés 
à Constantinople.27 Comme nous le verrons plus tard, le sakkos de Melnik n’a 
pas été envoyé au Patriarcat œcuménique. 

Au mois de juillet 1913, le secrétaire du Patriarcat d’Alexandrie D. Kali-
machos a visité Melnik où, grâce au trésorier de la Métropolie, D. Ianakou, il a 
vu plusieurs objets liturgiques précieux dans une „mystérieuse salle en fer“ - la 
crypte de l’école du hameau Saint-Théodore à Melnik.28 Il y a repéré un manuscrit 
couvert d’un revêtement (1732), un sceptre épiscopal (1762),29 une grande croix 
de trois pièces,30 un sakkos brodé d’or, sur lequel figuraient la scène de l’An-
nonciation, la sainte Vierge, les saints apôtres et un aigle à deux têtes (milieu du 
XVIIIe siècle),31 qui appartenait à Ioannikios, métropolite de Melnik (1746-1753).

Pendant la même année 1913, les objets énumérés ont été envoyés à Thes-
salonique par l’intermédiaire du roi de Grèce Constantinos Ier (1913-1917, 
1920-1922), qui les a remis au gouverneur de Macédoine, Stephanos Dragoumis 
(1842-1923). De son côté, Dragoumis a chargé le byzantiniste Thémistocle Volidis 
(1875-1955) de dresser une liste des objets,32 ainsi libellée : 1. Évangile manuscrit 
en parchemin (1207). 2. Évangile manuscrit en parchemin (non daté). 3. Évangile 

25 Ι.Θ. Μπάκας, Ο Ελληνισμός και η μητροπολιτική περιφέρεια Μελενίκου (1850-1912), 
ανέκδ. διδακτ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1993, 61.

26 A propos de Nikolaus Doumbas voir: E. Konecny, Die Familie Dumba und ihre Bedeutung 
für Wien und Österreich, Wien 1986; H. Würtz, Nicolaus Dumba, Portrait eines Mäzens, Die 
Schubert-Sammlung der Stadt Wien, Wien 1997.

27 Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν Αθήναις 1937, 37, σημ. 2, 
41; Μπάκας, Ο Ελληνισμός, 61.

28 Κ. Τσώπρος, Αναμνήσεις (Μελένοικο –Θεσσαλονίκη), επιμ. Α. Καραθανάσης, 
Θεσσαλονίκη 1992, 35.

29 D’après le renseignement, le sceptre a appartenu au métropolite de Melnik, Léontios Ier 
(1769-1796), voir: Ι.Θ. Μπάκας, Ο Ελληνισμός, 60. Il importe pourtant de noter qu’il a été exécuté 
en 1762, donc l’année à laquelle Damaskinos (1762-1769) a été élu métropolite de Melnik. Ce 
fait nous amène à penser que le sceptre (1962) a été confectionné en prévision de son prochaine 
élection.

30 D’après la légende cette croix a appartenu au roi serbe Stefan Dušan, voir: Ι.Θ. Μπάκας, 
Ο Ελληνισμός, 60. Kalimachos fait également allusion à un sceptre en cristal, propriété du roi 
Stefan Dušan, ayant été détruit lors de l’incendie de la Métropolie de 1896, du fait qu’il se trouvait 
derrière la porte du scévophylacion et l’on n’a pas pu le sauver.

31 Le sakkos a servi également d’habit liturgique aux métropolites suivants, lors des litur-
gies célébrées à l’occasion du Vendredi Saint et de la Résurrection. A cet régard, voir : Καλλίμαχος, 
Εθνικά ολοκαυτώματα, 38-40; K. Τσώπρος, Αναμνήσεις, 36; Ι.Θ. Μπάκας, Ο Ελληνισμός, 61.

32 А.М. Κολτσίδας, Ιστορία, 487-488.
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manuscrit en papier (1543). 4. Évangile imprimé au revêtement d’argent (1728). 
5. Évangile imprimé aux ais de bois, revêtus de toile (1776). 6. Sakkos (env. 
1745-1753) du métropolite de Melnik Ioannikios. 7. Épigonation (non daté). 8. 
Épigonation (non daté). 9. Sceptre en argent (1728) du métropolite de Melnik 
Léontios. 10. Croix (non datée). 11. Croix (1880), offerte à la Métropolie de 
Melnik par Manassès Iliadis, avec une inscription de donation en grec: «τη εν 
Μελενίκω Μητροπόλει, Μανασσής Ηλιάδης, 1880». 12. Mitre.

Thémistocle Volidis était chargé en outre de la conservation des manuscrits 
et des incunables dans une caisse en fer, alors que les autres objets – habits et vases 
liturgiques, ont été remis à la Métropolie de Thessalonique.33 Il est intéressant de 
noter que les objets précieux sont restés là jusqu’à la fondation d’un Musée Ec-
clésiastique. Or, dans le Musée Ecclésiastique, créé beaucoup plus tard, en 2004, 
il n’y a pas trace de ces objets, qui ne figurent pas dans le catalogue.34 Il s’agit 
probablement de la création d’un Musée Byzantin central à Thessalonique, par 
un décret spécial, signé par Stéphanos Dragoumis (746/ 21.08.1913). Finalement 
ce musée n’a pas été fondé. Ce n’est que l’année suivante (1914) qu’à Athènes a 
ouvert ses portes le Musée Chrétien et Byzantin. C’est la raison pour laquelle, en 
1915, a été signé un décret stipulant l’envoi des pièces liturgiques, qui se trou-
vaient à Thessalonique, à Athènes, ce qui a été réalisé en 1916. Ce n’est qu’en 
1994, après la mise en place du Musée de la Culture Byzantine à Thessalonique, 
que ces objets lui ont été rendus par le Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes.35 

Les faits que nous venons d’exposer viennent contredire l’affirmation, 
formulée en 2011 par G. Fourtounas et E. Kalafatopoluou- Fourtouna,36 selon 
lesquels, après la signature en 1919 du Traité de paix de Neuilly, les Bulgares 
auraient rendu une partie des objets précieux qui à pris au cours de la période 
1916-1918, dont ceux de Melnik, notamment : 1. Évangile manuscrit en parche-
min. 2. Évangile manuscrit en parchemin. 3. Évangile manuscrit en papier. 4. 
Évangile imprimé au revêtement d’argent. 5. Évangile imprimé aux ais de bois, 
recouverts de toile. 6. Épigonation. 7. Épigonation. 8. Croix (1880), portant une 
inscription : «τη εν Μελενίκω Μητροπόλει, Μανασσής Ηλιάδης, 1880». 9. Croix. 
10. Sakkos archiépiscopal, ayant appartenu au métropolite de Melnik Ioannikios 
(1745-1753). Mitre archiépiscopale. 12. Sakkos archiépiscopal, ayant appartenu 
au métropolite de Melnik Léontios. Les objets qu’ils décrivent correspondent à 

33 А.М. Κολτσίδας, op. cit., 488–489.
34 To Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Μ. Σκαλτσά, Π. 

Τζώνος, Π. Νίτσιου, Ε. Μαμούρη (επιμ.), Θεσσαλονίκη 2007.
35 Βυζαντινοί θησαυροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι της επιστροφής, Kατάλογος έκθεσης, 

Αθήνα 1994, 8–11.
36 Γ. Φουρτούνας, Е. Καλαφατοπούλου-Φουρτούνα, Οι Μελενικιώτες στο Σιδηρόκαστρο 

1913-2011, Θεσσαλονίκη 2011, 34–35.
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ceux énumérés dans la liste de Thémistocle Volidis (1913), ce qui bat en brèche 
la thèse qu’ils ont été rendus par les Bulgares. La majorité de ces objets peuvent 
être identifiés avec certitude à ceux qui figurent sur les photos du photographe 
anonyme, prises à Melnik en 1909-1910 et qui font l’objet de notre étude. Il 
devient donc évident que leur destin est fortement différent et qu’ils ne sont pas 
entrés en Grèce après le Traité de Neuilly, mais, au moins six ans plus tôt, en 1913.

Le sort de ces objets liturgiques n’est pas très clair, même aujourd’hui. 
Certains d’entre eux ont échu au Musée de la Culture Byzantine de Thessalo-
nique, d’autres au Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes, d’autres encore à la 
Bibliothèque Nationale à Athènes. Il en est d’autres encore dont on ne connaît 
pas le destin, à savoir : ceinture archiépiscopale, épigonation représentant la Ré-
surrection du Christ (de type occidental), épitrachile à la décoration florale, sur 
lequel sont figurés les saints évangélistes et apôtres en pied, omophorion à la 
décoration florale, représentant le Christ Grand Archevêque trônant, sceptre, in-
crusté de nacre, sceptre divisé en cinq parties avec des plaques de métal, croix en 
bois sculpté, posée sur un socle métallique, veilleuse en forme de temple et une 
icône : Présentation de Jésus au Temple.

Nous nous proposons de présenter les objets liturgiques figurant sur les 
photos, au sujet desquels nous avons trouvé des renseignements et nous savons où 
ils se trouvent actuellement. Il s’agit d’une croix-reliquaire, d’une mitre archiépis-
copale, d’un sakkos et d’un épigonation archiépiscopaux.

1. Croix – reliquaire (fin du XIVe – début du XVe siècle)
Numéro d’inventaire T463 (BMX 1038), dimensions 29,5 x 16,3 cm, 

Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes
La croix37 est en bois, revêtue de vermeil, aux branches doubles (Fig. 18). La 

partie centrale de la croix est ornée d’entrelacs en filigrane. Les parties latérales, 
décorées d’or et de pierreries, se terminent par des perles.

Sur la face de la croix sont représentées des scènes de la Passion sur de petits 
carreaux de stéatite, posés sur de la cire rouge. Au centre figure la Crucifixion, 
entourée de quatre scènes : la Trahison de Judas en bas, Η ΠΡΟΔΟCΙΑ ΠΑΡΑ 
ΤΟΥ (ΙΟΥΔΑ), le Chemin de Croix, Ο ΕΛΚΟΜΕΝΟC ΕΠΙ ΣΤ(ΑΥΡΟΥ), en haut, 
la Montée sur la Croix, Η ΕΝ ΤΩ † ΑΝΑΒΑCΙC, à gauche, la Descente de Croix, 
Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩCΙC, à droite.

37 A propos de ce objet voir: Οι Πύλες του Μυστηρίου. Θησαυροί της Ορθοδοξίας από την 
Ελλάδα, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1994, πίν. 35, 215–216 (Е. Χαλκιά); Post-Byzantium: The 
Greek Renaissance. 15th-18th Century Treasures from the Byzantine and Christian Museum, 
Athens, Athens 2002, 142–143, Fig. 25 (E. Chalkia); Riflessi di Bisanzio, Capolavori d’arte dal 
XV al XVIII secolo dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, Exhibition catalogue, Atene 2003, 
112–113, fig. 25 (E. Chalkia); O κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, Αθήνα 2004, 282, fig. 264 
(Ε. Χαλκία).
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Sur la partie postérieure de la croix, dans la partie centrale, il y a une petite 

ouverture, encadrée de perles, où sont placées des reliques saintes ou un élément 
de la sainte croix ; les extrémités des branches sont décorées de pierreries vertes.

2. Mitre brodée de fils d’or (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle)
Numéro d’inventaire BMX 1701 (XAE 4070/ T 800), dimensions  

17 x 21,5 cm (20x21x15 cm), Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes
La mitre,38 exposée dans la salle «Les Communautés des Romées», dans 

l’exposition permanente du Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes, est datée du 
XVIIe siècle (Figs. 19, 1-5). Dans les publications est mentionnée qu'elle elle est 
originaire de Sinope,39 dans la Turquie actuelle et elle a été offerte au Musée par 
la famille Pirpiris de l’île de Corfou.40

Au centre de la mitre, sous un arc, figure la composition de la Déisis : le 
Christ trônant, flanqué de la Vierge et de saint Jean Baptiste, en pose de prière. 
Suivent les représentations d’anges et de saints en pied, sous des arcs ; dans la 
partie supérieure de la mitre est brodée la scène de l’Hospitalité d’Abraham. Au 
milieu de la scène est vissée une croix en or, avec des pierres bleues et rouges. A 
l’intérieur, la mitre est couverte d’une étoffe de dentelle.

Il convient de noter que la croix vissée sur la mitre n’est pas originale, ce 
qui est visible de la comparaison avec la photo d’archive. Elle a probablement été 
remplacée lors de la restauration de la mitre, effectuée en 1999 par M. Grigoriou.41

La mitre42 est un couvre-chef cylindrique, porté par l’archevêque, sur lequel 
sont brodées différentes scènes, décorées de pierreries et se terminant par une 
croix. La mitre en question ne porte aucune inscription de donation, qui nous per-
mettrait de connaître le nom de son possesseur, mais compte tenu du fait qu’elle 
provient de Melnik, il est bien possible qu’elle ait appartenu au métropolite de 
Melnik Ioannikios (1745-1753), de même que le sakkos, examiné ci-dessous. 
Nous pouvons donc la dater du milieu du XVIIIe siècle.

38 A propos de la mitre voir: Cristiani d’Oriente, Spiritualita, Arte e Potere nell’Europa 
Post Bizantina, Catalogo della mostra, Milano 1999, 246, 346, fig. 115 (E. Papastavrou); Post-By-
zantium, 188-189, fig. 45 (H. Papastavrou); Riflessi di Bisanzio, 158-159, fig. 45 (E. Papastavrou); 
O κόσμος, 350, εικ. 344 (Ε. Παπασταύρου).

39 Cette information est écrite dans le site officielle du Musée Byzantin et Chrétien 
d’Athènes, http://www.byzantinemuseum.gr/en/search/?bxm=1701, du 05.02.2019.

40 O κόσμος, 350, εικ. 344 (Ε. Παπασταύρου).
41 Post-Byzantium, 188 (H. Papastavrou), ou on dit qui est fait la restauration de la mitre.
42 En général au sujet des mitres voir : M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 19; Б. Чифлянов, 

Литургика, София 1996, 76-77.
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3. Sakkos archiépiscopal (env. 1745-1753) du métropolite de Melnik 

Ioannikios (1745-1753)
Numéro d’inventaire BYΦ 58, dimensions 133,5 x 65 cm (1,24 x 80), 

Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique
Le sakkos,43 confectionné en tissu de soie, est brodé de fils d’or et d’argent. 

A l’endroit et à l’envers, il est encadré de lisérés brodés en or, décorés de rinceaux 
et de motifs floraux (Figs. 12-13, 20-21).

Au centre du sakkos est représenté le Christ Pantokrator trônant, qui tient 
une sphère dans sa main gauche, la droite étant levée en signe de bénédiction. 
Sa figure, placée dans un arc baroque, accompagnée de l’inscription Ι(ΗΣΟΥ)Σ / 
Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ, surmonte une croix. Dans la partie inférieure du sakkos, au milieu, 
apparaît la racine d’une vigne, dont les ramifications à gauche et à droite, forment 
des vignobles lourds de raisins, qui se terminent par des médaillons ovales, dans 
lesquels sont représentés en buste quatorze prophètes. Au-dessous de la racine 
et au-dessus du liséré à la décoration florale, se trouve l’inscription suivante:44 
ΕΚΕΝ(ΤΗΘΗ) ΠΑΡΑ ΤΟΥ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΕΦΑΡ.45 Au-dessus du Christ, dans 
un double arc baroque, figure la scène de l’Annonciation, l’archange Gabriel se 
tenant à gauche et la sainte Vierge à droite.

Sur la partie postérieure du sakkos, au centre, se trouve un arc baroque, 
dans lequel est représentée la Vierge à l’Enfant trônant, accompagnée de l’ins-
cription Μ(ΗΤΗ)Ρ / Θ(ΕΟ)Υ. Au-dessous est figuré Yessey couché, les branches 
de l’Arbre de Yessey, sortant de son ventre. Leurs ramifications forment seize 
médaillons, où sont représentés en buste des prophètes et d’anciens patriarches. 
Au-dessus de la Sainte Vierge se trouve un aigle à deux têtes, qui tient dans une de 
ses « mains » un sabre et dans l’autre, un sceptre. Au centre est placé un médaillon 
d’émail multicolore, représentant la Sainte Trinité : le Christ, Dieu le Père et le 
Saint Esprit en forme de colombe, la scène étant accompagnée de l’inscription : 
Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. 

43 Je voudrais remercie la directrice de la Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique 
Dr. Agathoniki Tsilipakou a propos les photos de cet sakkos qu’ ils m’ont donné. Pour plus de 
détails au sujet du sakkos, voir : M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 17, y compris des renseignements 
sur la période où le sakkos se trouvait au Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes, Cf. Βυζαντινοί 
θησαυροί, 54–55; Α. Τσιλιπάκου, Είκοσι χρόνια από το Ταξίδι της επιστροφής. Είκοσι χρόνια 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Πάπυροι - Επιστημονικό περιοδικό 5 (2016), 164; L’infor-
mation sur le sakkos, ainsi que sa photo, sont montées sur deux sites officiels : l’un se trouvant 
au Musée de la Culture Byzantine à Thessalonique (https://www.mbp.gr/el/object/, et l’autre, au 
Ministère de la Culture de Grèce (http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=12190).

44 L’inscription est publiée par P. Milukov avec différencies : «εκ συ παρὰ τοῦ ἰεροδιακόνου 
Χριστοφόρου. Ζεφά.», voir: Ж. Въжарова, Мелник, 120.

45 “Brodé par Christophore Zefar“. Je veux remercier mon collègue le Dr. S. Angelov de 
l’aide pour avoir déchiffrer l’inscription.
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Au-dessus de l’aigle est brodée l’inscription suivante:46 ΚΤΗΜΑ (ΤΟΥ) 

ΤΑΠΕINΟΥ Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ47 qui nous ap-
prend que le sakkos (env. 1745-1753) avait appartenu à Ioannikios, métropolite 
de Melnik (1745-1753).48 Malheureusement, l’information dont nous disposons 
à son sujet est assez pauvre, d’autant plus, qu’il n’a été mentionnée dans aucune 
inscription de donateur d’objets précieux de l’art liturgique de la Métropole du 
Melnik,49 qui nous aurait permis d’en apprendre davantage sur sa personnalité.

L’auteur du sakkos, l’Hiéro diacre Christophore Žefar (Jefarovich) de Doï-
ran (1690-1753)50 était un homme de lettres et un peintre d’icônes bien connu 
et aussi l’auteur d’étoffes liturgiques brodées. Son activité littéraire est illus-
trée par ses quatre œuvres (1737-1739).51 Il a à son actif également un certain 
nombre de fresques (1737-1739),52 des icônes (1743)53 et des gravures sur cuivre 

46 L’inscription est publiée par P. Milukov avec différencies : «Μητροπολίτης της πόλεως 
Μελενίκου Ιοανικίου», voir: Ж. Въжарова, Мелник, 120. E. Мутафов, Европеизация на хартия. 
Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на XVIII в., София 2001, 
172–173.

47 “Propriété du très humble Ioannikios, métropolite de Melnik“. 
48 En général du métropolite de Melnik Ioannikios (1745-1753) voir: Θρησκευτική και 

ηθική εγκυκλοπαίδεια 8 (1966), 925.
49 En général du métropolite de Melnik Ioannikios (1745-1753) voir: Θρησκευτική και 

ηθική εγκυκλοπαίδεια 8 (1966), 925.
50 A l’hiérodiacre Christophore Žefar (Jefarovich) voir: O. Микић, Христофоръ Жефа-

ровичъ иллирско сербский общи зограф, Галерија Матице Српске, Нови Сад 1961; Eadem, 
Христофор Жефаровић и живопис манастира Бођана, Дело Христофора Жефаровића, 
каталог, Нови Сад 1961; Д. Медаковић, Христофор Жефаровић, Српски сликари XVIII—
XX века, Београд 1968, 9–21; Стематографија. Изображеније оружиј илиреческих, Из-
резали у бакру Христофор Жефаровић и Тома Месмер 1741, Нови Сад 1972; M. Θεοχάρη, 
Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, Αθήνα 1986, 13; Р. Михаиловић, О Џефаровићевом бакрорезу 
Св. Стефанa Штиљановићa, Зборник Манастира Шишатовац, Београд 1989, 241–265; 
Е. Мутафов, Европеизация на хартия, 150–181; Д. Давидов, Српска графика XVIII века, 
Београд 2006, 105–157.

51 Il s’agit des oeuvres „Stematographia“ (1741), voir: Х. Жефарович, Стематогра-
фия, факсимилно издание (коментар А. Василиев), София 1986, „Descriptions de Jerusalem” 
(1748), voir: Описание на Ерусалим, съставител, художник и гравьор Христофор Жефарович, 
Виена 1748, факсимилно издание, представено от Христо Дерменджиев, София 1986), 
“Herminie en grec” (deuxième quartier du XVIIIe siècle) à l’Académie Roumaine des Sciences 
avec le numéro d’inventaire Gr 886, voir: Μ. Θεοχάρη, Περί νέας πραγματείας της τεχνικής της 
μεταβυζαντινής τέχνης, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 4 (1973). E. Мутафов, Европе-
изация на хартия, 151, 177–181, et un “grammaire”.

52 Il est l’auteur des fresques des monastères de Bočani en Serbie (1737) et de Siklos 
(1739) en Hongrie, les deux dernières n’ayant pas été conservées, voir : Л. Мирковић, Манастир 
Бођани, Београд 1952 ; O. Микић, Христофор Жефаровић и живопис манастира Бођана, 
Дело Христофора Жефаровића, Нови Сад 1961; E. Мутафов, Европеизация на хартия, 155.

53 Icône des saints Cosmas et Damien (1743) au monastère de Śrem.
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(1741-1752).54 Son activité artistique,55 liée à la broderie – la confection d’habits, 
d’insignes et d’étoffes liturgiques – semble moins connue.56 De toute évidence 
Christophore Jefarovich était plutôt l’auteur des schémas, non pas des brode-
ries elles-mêmes, qui étaient exécutées par différents brodeurs.57 Les œuvres de 
broderie qui portent sa signature sont au nombre de quatorze: le sakkos, ayant 
appartenu à Ioannikios, métropolite de Melnik (env. 1745-1753), conservé au 
Musée de la Culture Byzantine à Thessalonique, l’épitrachile (1748),58 conservé 
au monastère de Sainte-Catherine au Mont Sinaï, deux épitrachiles (1750)59 à la 
Galerie des Beaux-arts de Bucarest, un épitrachile (1751)60 au monastère de Va-
topedi du Mont Athos, un sakkos, ayant appartenu à l’évêque Néophyte de Crète 
(1751),61 conservé à la Galerie des Beaux-arts de Bucarest, un suaire (1752)62 du 
monastère d’Olympiotissa au village d’Elassona en Grèce, l’épitrachile (1752),63 
de la trésorerie patriarcale de Belgrade, un rideau pour les Portes Royales, repré-
sentant la Vision du prophète Ezéchiel (1752)64 de la Galerie des Beaux-arts de 
Bucarest, un suaire (milieu du XVIIIe siècle)65 de Budapest, un suaire (milieu du 
XVIIIe siècles)66 de la Galerie des Beaux-arts de Bucarest, un épitrachile (mi-

54 Pour plus de détails sur son œuvre de graveur, voir : P. Kolendić, Džefarović i njegovi 
bakrorezi, Glasnik isorijskog društva u Novom Sadu 4-1 (1931), 36-45. D. Davidov, Srpski 
bakrorezci XVIII stoljeća Hristofor Žefarović, Zaharija Orfelin, Zagreb 1962. Les gravures, si-
gnées par lui, sont les suivantes : saint Théodore Tyron et saint Théodore Stratilate (1741), saint 
Nicolas (1742), saint Jean Vladimir et des scènes de sa Vie (1742), saint Naoum, saint Damien et 
saint Naoum d’Ohrid (1743), saint Naoum et des scènes de sa Vie (1743), l’Ascension du Christ 
(1743), la Sainte Vierge, Source de Vie (2744), saint Nicolas et des scènes de sa Vie (1746), 
l’Épiphanie (1743), la Sainte Vierge Spéléotissa (1749, la Sainte Vierge (1749), la Descente aux 
Enfers (milieu du XVIIIe siècle), la Crucifixion et les Lamentations des apôtres (1751), la Pré-
sentation de la Vierge (1751), la Sainte Vierge Olympiotissa (1752), la Vierge Hodegetria (milieu 
du XVIIIe siècle, l’Antiminse (milieu du XVIIIe siècle).

55 A ce sujet voir: M. Nagy, The Iconography and Iconology of Hristofor Zefar’s Saint 
Naum’s Depictions, Niš and Byzantium IX (2011), 415–426.

56 A ce sujet voir: Д. Стојановић, Везови Христофора Жефаровића, Христофор Жефа-
ровић, Галерија Матице Српске, Нови Сад 1961, 73; M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 13.

57 E. Мутафов, Европеизация на хартия, 172.
58 E. Мутафов, op. cit., 169.
59 Ibid, 170.
60 Ibid, 168.
61 Le sakkos est sous le numéro d’inventaire 1147, voir: E. Мутафов, op. cit.,171.
62 M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 22, fig. 13; E. Мутафов, op. cit., 169; G.M. Chatzoulis, 

L΄epitaphios du Monastère de la Vierge à Elassona œuvre de Christophe Žefar : contribution à 
la broderie religieuse en or post-byzantine des ateliers de Vienne du 18ème siècle, Θεσσαλονίκη 
2006.

63 E. Мутафов, op. cit., 170.
64 Le numéro d’inventaire du rideau est 1027, voir: Ibid, 170.
65 Л. Мирковић, Црквени уметнически вез, Београд 1940, 26, таб. XXV; E. Мутафов, 

op. cit., 168-169.
66 Le suaire est sous le numéro d’inventaire 252, voir: E. Мутафов, op. cit., 169.
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lieu du XVIIIe siècle)67 au monastère de Neamţ en Roumanie, deux épitrachiles 
(milieu du XVIIIe)68 et (1757)69 au monastère d’Iviron du Mont Athos. Se basant 
sur style d’exécution, les chercheurs lui attribuent plusieurs autres broderies li-
turgiques.70 Pourtant, il est intéressant de noter que dans l’un des épigonations 
dont l’inscription lui attribue la création, la date d’exécution 1757, soit quatre ans 
après le décès de Jefarovich (†1753), vient démentir cette affirmation. Cela nous 
permet de supposer que la date d’exécution n’a pas été déchiffrée correctement, 
ou bien que l’épigonation est l’œuvre d’un brodeur anonyme, qui l’a confectionné 
d’après un modèle de Christophore Jefarovich.

Il est curieux de noter à cette occasion que d’après M. Théocharis, le sakkos 
mentionné a été offert en don à la Métropolie de Melnik par le banquier le baron 
Doumbas,71 ce qui nous laisse perplexes, car il n’y a aucune inscription à l’appui 
d’un tel renseignement. 

Le sakkos72 est un habit archiépiscopal, dont la forme l’apparente à un 
chiton court, aux manches courtes. Les deux éléments rectangulaires dont il est 
composé sont cousus au niveau des épaules, avec de petites cloches sur les parties 
latérales. Il convient de noter, du point de vue iconographique que dans les rami-
fications, qui rappellent des vignobles, du sakkos examiné, sont représentées 14 
figures au lieu de 12, comme c’était l’usage.

4. Épigonation (milieu du XVIIIe siècle)
Numéro d’inventaire BYΦ 69, Musée de la Culture Byzantine, 

Thessalonique.
Au centre de l’épigonation73 rhomboïdal est représenté le Christ Grand Ar-

chevêque, assis sur un trône baroque, soutenu par deux anges, de style occidental 
(Figs. 12, 22-23). De sa main gauche, il tient un évangile ouvert, bénissant de la 
droite. L’épigonation est bordé d’une lisière aux motifs floraux, dont les quatre 

67 E. Мутафов, Европеизация на хартия, 170.
68 L’ inscription de l’épitrachile annonce : ΕΚΕΝΤΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 

ΧΡΙ(ΣΤΟ)ΦΟΡΟΥ ΖΕΦΑΡ, voir: Δ. Λιάκος, Η τέχνη στον Άθω: μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική, 
μεταλλοτεχνία, κεντητική, Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης, Θεσσαλονίκη 2012, 
331, note 119.

69 L’ inscription de l’épitrachile informe: ΕΚΕΝΤΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΕΦΑΡ, voir:  Δ . Λιάκος, Η τέχνη στον Άθω, 331, note 119.

70 Il s’agit de deux draperies : le Couronnement de la Vierge (1752) et la sainte Vierge 
«Ronce en flammes» à l’Enfant (1752), voir: E. Мутафов, op. cit., 170-171.

71 M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 17.
72 En général au sujet des sakkos, voir: M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 14-17. Б. Чифлянов, 

Литургика, 75.
73 Je voudrais remercie la directrice de la Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique 

Dr Agathoniki Tsilipakou à propos les photos de cet épigonation qu’ils m’ont donné.
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angles présentent les images en buste des quatre évangélistes et leurs personnifi-
cations. Plus concrètement, au-dessus du Christ se trouve l’évangéliste Matthieu 
avec l’ange, à droite c’est l’évangéliste Luc avec le taureau, en-dessous figure 
l’évangéliste Jean avec l’aigle et à gauche l’évangéliste Marc avec le lion.

L’épigonation74 est un insigne liturgique de l’évêque, en forme de losange. 
Il n’est pas exclu que l’épigonation examiné, datant probablement du milieu du 
XVIIIe siècle, ait fait partie des insignes de Ioannikios ou de quelque autre mé-
tropolite de Melnik au XVIIIe siècle.

La constatation qui s’impose est que nous n’avons réussi à localiser qu’une 
partie insignifiante des treize objets liturgiques de Melnik dont il est question 
dans la lettre de 1938, adressée à Fedon Koukoules par Abraham Papazoglou. 
Il s’agit de cinq pièces, dont un évangile manuscrit, illustré de miniatures, de la 
Bibliothèque nationale de Grèce, une croix métallique et une mitre brodée d’or 
au Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes, ainsi qu’un sakkos et un épigonation 
du Musée de la Culture Byzantine à Thessalonique. Quant aux huit autres objets 
liturgiques, représentés sur les photos, notamment : la ceinture archiépiscopale, 
les épigonations représentant la Résurrection du Christ (de type occidental), l’épi-
trachile à la décoration florale, sur lequel sont figurés les saints évangélistes et 
apôtres en pied, l’omophorion à la décoration florale, représentant le Christ Grand 
Archevêque trônant, le sceptre, incrusté de nacre, le sceptre divisé en cinq parties 
par des plaques de métal, la croix en bois sculpté, posée sur un socle métallique, 
la veilleuse en forme de temple et l’icône, figurant la Chandeleur, nous n’avons 
pour le moment aucune idée où ils peuvent bien se trouver Présentation de Jésus 
au Temple. 

74 En général au sujet des épigonation et leur fоnction, voir: M. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα, 
20; Б. Чифлянов, Литургика, 76.
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НЕOБЈАВЕНИ ДЕЛА НА ХРИСТИЈАНСКАТА УМЕТНОСТ 
ОД МЕЛНИК  

Резиме

Во овој текст се објавува непознат материјал од архивата на грчкиот 
академик Андреас Ксингопулoс (1891 – 1979). Се состои од писмо (1938), 
напишано од Авраам Папазоглу до Ф. Кукулес и 15 црнобели фотографии 
на црковни драгоцености, сликани во ризницата на митрополијата во 
Мелник, во текот на 1909 – 1910 г. За поголемиот дел на овие драгоцености, 
вкупно тринаесет (13), не  е познато каде тие денес се чуваат, освен за 
илустрираниот ракопис кој се наоѓа во Националната библиотека на Грција. 
Нашите истражувања овозможија да откриеме каде се чуваат останатите, 
четири од нив – крст и митра, во Византискиот и христијански музеј во 
Атина, како и сакос и надбедреник, во Музејот на византиската култура во 
Солун. Кога станува збор за другите осум драгоцености, претставени на 
архивските фотографии, меѓу кои и појас, епитрахил, омофор, два жезли, 
крст, кадилница и икона со претставата на Сретение, сè уште не знаеме каде 
да ги лоцираме.
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Сл. 2. Митра со ангели и светци во цел раст (XVII – средината на XVIII век) 
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 2. Mitre, les anges et les saints en pied (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle)
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 1. Митра со „Гостопримството Авраамово“ (XVII – средината на XVIII век)
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 1. Mitre, l’Hospitalité d’Abraham (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle) 
(photo: archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 3. Митра со „Деизис“ и ангели (XVII – средината на XVIII век) 
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909-1910 г.)

Fig. 3. Mitre, la Déisis et les anges (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle)
(photo: archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 4. Митра со ангели и светци во цел раст (XVII – средината на XVIII век)
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 4. Mitre, les anges et les saints en pied (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle) 
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 5. Митра со ангели и светци во цел раст (XVII – средината на XVIII век)
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 5. Mitre, les anges et les saints en pied (XVIIe – milieu du XVIIIe siècle) 
(photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 6. Икона „Сретение Господово“ (почеток на XV век)  
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 6. Icône, la Présentation de Jésus au Temple (XVe siècle)  
(photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 7. Минијатура на ракопис со Христос 
како благословува во цел раст (XIII век)

(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)
Fig. 7. Manuscrit, le Christ bénissant en pied  

(XIIIe siècle)  
(photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 8. Минијатура на ракопис со евангелист (XIII век)  
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 8. Manuscrit, un évangéliste (XIIIe siècle) 
 (photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 9. Почетна буква на ракопис (XIII век)  
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)
Fig. 9. Manuscrit, en-tête (XIIIe siècle) (photo : archive  

A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 10. Минијатура на ракопис со евангелист (XIII век)  
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 10. Manuscrit, un évangéliste (XIIIe siècle) 
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 11. Минијатура на ракопис со евангелист (XIII век)  
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 11. Manuscrit, un évangéliste (XIIIe siècle) 
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 12. Сакос,  архијерејски појас и надбедреник со Христос Велики архијереј, на престол 
(снимка: архив А. Ксингопулос, околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 12. Sakkos, ceinture archiépiscopale et épigonation au Christ Grand Archevêque trônant  
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 13. Сакос, Христос  на престол, и „Благовештение“ (ок. 1745 – 1753 г.) 
(снимка: архив А. Ксингопулос,  околу 1909 – 1910 г.)

Fig. 13. Sakkos, le Christ « Vigne » trônant et l’Annonciation (environ 1745-1753) 
(photo : archive  A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)

Сл. 14. Надбедреник со „Воскресение Христово“ и симболите на четирите евангелисти, 
две архијерејски жезла, крст, резбан во дрво, метален крст, висечко кандило 

(снимка: архив А. Ксингопулос,  околу 1909 – 1910 г.)
Fig. 14. Épigonation avec la Résurrection du Christ et les symboles des quatre évangélistes, deux 

sceptres archiépiscopales, une croix en bois sculpté, une croix en métal et veilleuse 
(photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 15. Епитрахил со „Благовештение“ и светци, везен омофор со цвеќе, 
крстови и со Христос на трон (снимка: архив А. Ксингопулос,  1909 – 1910 г.)

Fig. 15. Épitrachile avec la scène de l’Annonciation, grand omophorion brodé, orné de fleurs et de 
croix, servant de fond au Christ trônant (photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



Сл. 16. Писмо од А. Папазоглу до Ф. Кукулес (1938 г.) 
(снимка: архив А. Ксингопулос)  

Fig. 16. Lettre adressée à M. Koukoules par Abraham Papazoglou (1938) 
(photo: archive A. Xyngopoulos)



Сл. 17. Писмо од А. Папазоглу до Ф. Кукулес (1938 г.) 
(снимка: архив А. Ксингопулос)  

Fig. 17. Lettre adressée à M. Koukoules par Abraham Papazoglou (1938) 
(photo: archive A. Xyngopoulos)



Сл. 18. Крст, реликвијар со мошти на светци ( крај на XIV почеток на XV век), Византиски и 
христијански музеј во Атина (фотографија: Post-Byzantium, fig.25)   

Fig. 18. Croix – reliquaire (fin du XIVe – début du XVe siècle), Musée byzantin et chrétien d’Athènes
(photo: Post-Byzantium, fig.25)



Сл. 19. Митра со златовез ( XVII - средината на XVIII век), Византиски и христијански музеј во Атина,  
(снимка: Post-Byzantium, fig.45)

Fig. 19. Mitre brodée de fils d’or ( XVIIe – milieu du XVIIIe siècle), Musée Byzantin et Chrétien d’Athènes 
(photo : Post-Byzantium, fig. 45)



Сл. 20. Архијерејски сакос на митрополитот на Мелник Јоаникиј  
(1745 – 1753 г.), Музеј на византиската култура, Солун  
 (снимка: Музеј на византиската култура во Солун)
Fig. 20. Sakkos archiépiscopal du métropolite de Melnik Ioannikios  
(1745-1753), Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique  
(photo : Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique)

Сл. 21. Архијерејски сакос на митрополитот на Мелник Јоаникиј (около 1745 – 1753 г.), Музеј на 
византиската култура, Солун  (снимка: Музеј на византиската култура во Солун)

Fig. 21. Sakkos archiépiscopal du métropolite de Melnik Ioannikios (environ 1745-1753), Musée de la 
Culture Byzantine de Thessalonique  (photo : Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique)



Сл. 22. Надбедреник со Христос Велики архијереј  
(средината на XVIII век), Музеј на византиската култура, Солун  
(снимка: Музеј на византиската култура во Солун)
Fig. 22. Épigonation avec le Christ Grand Archevêque (milieu du 
XVIIIe siècle), Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique  
(photo : Musée de la Culture Byzantine de Thessalonique)

Сл. 23. Надбедреник со Христос Велики архијереј (средината на XVIII век) 
(снимка: архив А. Ксингопулос,  около 1909 – 1910 г.)

Fig. 23. Épigonation avec le Christ Grand Archevêque (milieu du XVIIIe siècle) 
(photo : archive A. Xyngopoulos, environ 1909-1910)



ПРЕРОДБЕНСКИТЕ ДОСТРЕЛИ  
ВО САКРАЛНАТА АРХИТЕКТУРА НА ОХРИД

Aпстракт
Во периодот на културната преродба на христијаните во рамките на изживеаната 
Османлиска империја, свој процут доживува градењето на нови пространи цркви 
во речиси сите градови, села и манастири, како во Македонија, така и пошироко на 
Балканот. Овој бран на обнова не го одминува ниту градот Охрид, каде што во еден 
кус временски период од дваесетина години (од 1838 до 1863 г.) ќе бидат изградени дури 
пет нови градски цркви: Св. Ѓорѓи во Горна Влашка Маала, Св. Богородица Каменско во 
Месокастро, Св. Кузман и Дамјан (Големи Св. Врачи) и Св. Никола Геракомија - двете 
во маалото Варош и Св. Никола во Долна Влашка Маала. Во овој труд за прв пат се 
документира и посеопфатно се анализира архитектурата на овие пет градби, со 
цел да се извлечат одредени заклучоци за спецификите на градителската постапка 
во XIX век во овој град. Со објавување на натписите, за некои прв пат тука, се 
уточнува хронологијата на изградбата на црквите и се пополнуваат страниците 
од поновата историја на градот Охрид.

Клучни зборови: Преродба, XIX век, Охрид, трикорабна црква, псевдобазилика, крсто-
видна црква

Abstract 
During the period of the cultural revival of the Christians within the weakened Ottoman 
Empire, the building of new spacious churches flourished in almost all cities, villages and 
monasteries, both in Macedonia and in the wider Balkans. This wave of rebuilding even 
impacts the city of Ohrid, where in a short period of twenty years (from 1838 to 1863) five 
new town churches were built: St. George in Upper Vlach Maala, St. Virgin Kamensko in 
Mesokastro, Ss. Kuzman and Damjan (Great St. Vrachi) and St. Nicholas Gerakomia - both 
in Varosh and St. Nicholas in Lower Vlach Maala. This paper documents and analyzes in 
more detail for the first time the architecture of these five buildings in order to draw some 
conclusions about the specifics of the 19th century construction process in this city. The 
publication of the inscriptions, some for the first time here, improves the chronology of 
church construction and fills in certain blanks in the recent history of the city of Ohrid.

Key words: Revival, 19th century, Ohrid, three-nave church, pseudobasilica, cross church
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Во XIX век, по донесувањето на неколкуте реформски документи кои тре-
бало да ја стабилизираат разнишаната Османлиска империја, одреден 

бенефит ќе добие и поробеното христијанско население кое ќе ја започне 
својата голема преродбенска епоха. Културниот импулс на националното 
будење ќе се рефлектира и во изградба на нови цркви во речиси сите гра-
дови, села и манастири, како во Македонија така и пошироко на Балканот.1 
Заживувањето на придушениот христијански дух веднаш и силно ќе се по-
чувствува во срцето на славната Архиепископија – градот Охрид. Во овој 
град, наспроти блескавата продукција од византискиот период, денес нема 
трага од градежна дејност во долгите векови на туркократијата.2 Дури и да 
било нешто изградено, тоа не било вредно да се запази, па на нивните места 
ќе бидат подигнати нови пространи преродбенски цркви.3 Така, со здружени 
сили на охрабрените црковни поглавари, економски зајакнатите христијани 
и вештите мајсторски тајфи, во еден кус временски период од дваесетина 
години, Охрид ќе добие дури пет нови градски цркви. За да ги согледаме 
достигнувањата на оваа преродбенска архитектура, во понатамошниот текст 
ќе ги разгледаме сите пет, поединечно, по хронолошки ред, според времето 
на нивното градење (од 1838 до 1863 год.).

1. Црква Св. Ѓорѓи – Горна Влашка Маала

Најстарата, засега позната црква од преродбенскиот период во Охрид 
се наоѓа надвор од утврдениот град, на источниот, горен дел од рамницата 
во т.н. Горна Влашка Маала4 (сл. 1.). Годината на нејзината изградба е 1838 
г. и таа е јасно соопштена со врежување на еден аголен камен на источната 
фасада (сл. 3.). Освен годината, денес не постои друг натпис кој би ни дал 

1 Е. Касапова, Архитектонските особености на манастирската црква „Св. Јован 
Претеча“, Слепче, Манастир Свети Јован Крстител Слепче, духовен, книжевен и уметнички 
центар, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум, С. Цветковски (ed.), Журче-
Демир Хисар 2017, 116.

2 Во периодот од XV до XVIII век изградени биле главно мали цркви по селата 
околу Охрид, – Г. Ангеличин Жура, Страници од историјата на уметноста на Охрид и 
охридско (XV-XIX век), Охрид 1997, 227-260. Во кодексот од Козма Китијски од 1694 год. 
се наведени 34 активни цркви во утврдениот дел Варош и две во Месокастро, но не се знае 
од кога потекнуваат тие – дали се затекнати од времето пред доаѓањето на Турците или 
некоја е изградена подоцна. Денес голем дел од нив не постојат или се во мали остатоци,  
(Г. Ангеличин Жура, Исто, 137-158).

3 За црквата Св. Богородица Каменско се вели дека била изградена во XVII век, а 
потоа обновена во XIX век, (К. Балабанов, А. Николовски, Д. Ќорнаков, Споменици на 
културата на Македонија, Скопје 1980, 269).

4 За потеклото на Власите во Охрид, нивните занимања, религијата, образованието 
и сл. кај: В.Ј. Трпкоски - Трпку, Власите на Балканот, Скопје 1986, 87-89.
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повеќе информации за нејзината изградба во однос на ктиторите, актуелните 
архиереи5 или, пак, мајсторите. Во внатрешноста на црквата на западната 
купола постои фреско натпис од кој дознаваме дека осликувањето на двете 
кубиња го платил поп Јован со жена му, но годината, за жал, тешко се чита 
заради наталожената нечистотија6 (Сл. 6.). Останатиот живопис во црквата 
потекнува од XX век.7

Црквата Св. Ѓорѓи во својот хоризонтален план претставува трико-
рабна градба (таб. 1.). Основата и е правоаголна со димензии 8,7 х 13,4 м 
однатре, односно 10,6 х 15,3 м однадвор. Внатрешниот простор на црквата 
е поделен на три кораби со три пара потпори – во наосот како кружни стол-
бови, а во олтарот како квадратни столпци. На источната страна на планот 
се надоврзува длабока апсида која е повеќе од полукруг однатре, а однадвор 
е обликувана со пет приближно еднакви страни.8 Во олтарскиот простор 
на источниот ѕид се впишани две мали полукружни ниши без надворешна 
манифестација и имаат улога на проскомидија и ѓаконикон. До нив, на јуж-
ниот и на северниот ѕид се наоѓа уште по една ниша со слични димензии. 
Во црквата се влегува од две страни – од запад и од југ, низ два убаво об-
ликувани портали изведени во камена пластика од профилирани рамки. Во 
оваа долна зона на црквата нема други отвори, освен малиот прозорец во 
апсидата.9 Во западниот дел на црквата е изведена галерија која имала улога 
на т.н. женска црква.10 Галеријата има извиена, брановидна форма која го 

5 Според годината 1838 г. јасно е дека изградбата се случила во време кога поглавар 
на Преспанската митрополија бил владиката Калиник кој истата ја водел од 1802 до 1843 
год., (К. Шапкарев, Кратко историско-географско описание на градовете Охрид и Струга, 
публикувано в Сборник на Българското книжовно дружество в София, Т.I., 1901, 44).

6 Натписот е напишан на три јазици: во првиот, читлив дел е напишан со словенски 
букви, во продолжение е употребено грчко писмо, а во рамката наоколу е напишан со 
латински букви, најверојатно, на романски (влашки) јазик. Според ова сметаме дека 
потекнува од XIX век, но дали е од времето на изградбата на црквата засега не е сигурно. 
Инаку сликарството е дело на мајстор со послаб квалитет.

7 Северниот и јужниот ѕид, како и сводовите во бочните кораби се живописани во 
периодот од 1973-83 год. и се дело на сликарот Ѓорѓи Крстевски од Охрид (запишано над 
јужниот влез), а олтарната апсида е осликана потоа од сликарот Драган Ристески од Охрид. 
Останатите ѕидови и сводови во олтарот и на галеријата се без живопис.

8 Димензиите на апсидата однатре се 3 м широчина и 2,7 м длабочина; надворешните 
страни на апсидата се околу 1,6 м.

9 Денешниот прозорец на апсидата е изведен во поново време и е многу поширок 
од првобитниот. Остатоци од некогашниот тесен прозорец се зачувани и видливи над 
денешниот отвор (Сл. 3.).

10 Овој галериски простор го користеле жените за време на литургијата од каде 
произлегло името „женска црква“. Ваквата сегрегација по пол во просторот на храмот 
кај христијаните е позната од раните епохи, но во XIX век се појавува како влијание од 
муслиманските верски обреди каде раздвојувањето на мажите од жените е застапено уште 
поизразено (Ј. Хаџиева Алексиевска, Е. Касапова, Архитект Андреја Дамјанов, Скопје 
2001, 32).
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заобиколува западниот пар столбови, а самата е носена од дополнителен пар 
дрвени столбови. На галеријата се пристапува со дрвени скали поставени 
во северозападниот агол на црквата. Во оваа горна зона се наоѓаат повеќе 
прозорски отвори – по четири на северниот и на јужниот ѕид, два на запад-
ниот и еден на источниот ѕид над апсидата. Иако овде има поголем број на 
прозорци сепак тие се релативно мали отвори кон надвор и не внесуваат 
големо количество светлина така што црквата внатре е темна.

Вертикалниот план на црквата е произлезен од основата на троко-
рабност. Централните травеи помеѓу столбовите и столпците завршуваат 
повисоко од бочните и со тоа ја дефинираат базиликалната форма, но оваа 
слика е присутна само однатре, додека однадвор сите три травеи се обеди-
нети под единствен двоводен покрив, така што крајниот изглед е т.н. псевдо-
базилика.11 Горната конструкција на црквата се состои од три слепи куполи 
во централниот кораб со висина од 8 м и специфични коритести сводови во 
бочните кораби високи 6,35 м.12 Над олтарскиот простор се поставени еден 
полуцилиндричен свод во средниот кораб и два куполести свода во бочните 
кораби, како и полукалота над апсидата. Целата конструкција во оваа црква 
(ѕидови, столбови, сводови и куполи) е изведена во масивен систем од камен, 
заради што ѕидовите имаат дебелина од 95 см, столпците во олтарот се 70/70 
см, а столбовите во наосот имаат дијаметар од 54 см. Интересно се изведе-
ни западниот пар столбови кои имаат два суперпонирани столба – долните 
завршуваат на висина на подот од галеријата, а врз нив стојат други помали 
(сл. 8.). Сите столбови во внатрешноста се камени и имаат различно обли-
кувани капители – западните со поедноставни плочи, а централните имаат 
богато обликувани капители со мотивот на акантус (сл. 10.). Дополнително, 
за укрутување на масивниот систем, се употребени дрвени затеги во два 
правци, помеѓу столбовите и меѓу нив и ѕидовите. 

Надворешната обработка на фасадите е главно едноставна, без вто-
ростепена пластика, со исклучок на апсидалниот ѕид, каде што секоја од 
страните е разиграна со плитки пиластри, одгоре лачно поврзани. Оваа мала 
пластичност на апсидата е дополнета со примена на неколку редови црвен 

11 Псевдобазилика, или лажна базилика, е тип на црква каде што разликата меѓу 
централниот и бочните бродови во вертикала не е голема, сите три брода однадвор се 
обединети под единствен двоводен покрив, така што изостанува карактеристичното 
базиликално извишување на централниот кораб. Овој вертикален план е една од варијациите 
на т.н. цркви-хали или дворански тип цркви кои се среќаваат уште во романската и готската 
архитектура во Европа од XII-XVI век, – W. Lübke, Die mittelalterliche Kunst in Westfalen, 
Leipzig 1853; Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, Београд 1962, 218, 245, 246, 255.

12 Овие коритести сводови се специфични, бидејќи два вкрстени свода има само кон 
страната на ѕидот, додека кон средишниот кораб е обичен полуцилиндар.
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камен, создавајќи двобоен ефект на опус од камен и тула. Основната ѕидна 
текстура на целата црква произлегува од применетиот материјал – кршен 
камен втопен во малтер. Единствено аглите на градбата се изведени од по-
правилно делкани камени квадери со минимални фуги. Пластична заврш-
ница на едноставниот волумен на целата црква дава профилираниот венец 
од бигорен камен. Повеќе внимание е посветено во обликувањето на двата 
влезни портали, тие се слично осмислени како полукружни отвори врамени 
со правоаголна рамка. Целата декорација кај порталите се состои од гео-
метриска профилација, со тоа што јужниот портал е побогато профилиран. 
Над двата портали се наоѓа по една лунета, но западната денес е заѕидана, 
додека во јужната е осликан патронот на црквата, св. Ѓорѓи. Од двете страни 
на јужната лунета е вградена по една плоча со релјефен приказ на св. Ѓорѓи 
и на св. Димитрија (сл. 5.). 

Денешната состојба на црквата Св. Ѓорѓи во основната концепција и 
структура е главно автентична. Но, со текот на времето, особено по Втората 
светска војна, до црквата се доградени низа простории, почнувајќи со кам-
банарија, потоа крстилница, за, конечно, тие да бидат поврзани со обиколен 
кораб кој денес ја опфаќа црквата од целата јужна и западна страна, така 
што е изгубена нејзината автентична силуета.13 

 
2. Црква Св. Богородица Каменско – Месокастро

Црквата посветена на Успението на Пресвета Богородица, позната 
како Каменско, се наоѓа над чаршијата, во маалото наречено Месокастро  
(сл. 1.). Иако местоположбата е надвор од утврдениот град, сепак таа припаѓа 
на потесното централно подрачје на Охрид кое лежи на нагласено ридеста 
топографија. Токму на таков терен е сместена црквата која својата локација 
најверојатно ја должи на постаро култно место.14 Градбата која денес стои 
тука со голема сигурност припаѓа на творештвото на преродбенскиот XIX 
век и тоа во нејзината порана фаза од првата половина на векот. Точниот 
датум на почетокот на изградбата на црквата, заедно со други податоци 
поврзани со тоа се јасно соопштени на една теракотна плочка, прилепена 

13 Во поново време, извршена е замена на оригиналниот иконостас со нов од 
дрворезба. Трагите од некогашниот иконостас се видливи на северниот и јужниот ѕид и 
укажуваат дека тој бил понизок од новиот и со друга геометрија (сл. 9.).

14 Повеќе истражувачи соопштуваат дека во XVII век тука била изградена црква, но 
за ова тврдење не се понудени никакви релевантни докази, (К. Балабанов, A. Николовски, 
Д. Ќорнаков, оp. cit., 269; Е. Димитрова, Споменици од постсредновековната епоха и од 
XIX век, Охрид sub specie aeternitatis, Охрид 2010, 237).
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на јужната фасада над влезот во олтарот15 (сл. 12.). Натписот е напишан на 
словенски народен јазик, но со грчко курзивно писмо и истиот бил врежан 
во глината пред печењето на керамиката. Натписот гласи:

„1839
ИСУС
Во октомври на 9 ден се фати да се праит црквава во времето на 
владиката Калиник, тогаш Николе Петрески беше епитроп на тоа 
време“16

Од натписот недвосмислено се гледа дека црквата почнала да се гради 
на 9 октомври 1839 година и најверојатно била завршена по една или две 
години, т.е. во 1840/41 година, или најдоцна до 1845 година17 кога црквата 
веќе го добива дрвениот иконостас, дело на мајсторот Димитар Станишев 
од Тресонче.18 Дваесетина години по изградбата на црквата, поточно на 30 
мај 1863 г. било завршено зографисувањето на наосот од познатиот Дичо 
Зограф, а до 20 март 1864 г. истиот мајстор го осликал и олтарскиот простор. 
Овие податоци прецизно се соопштени на двата фреско натписа – едниот 
над главната јужна врата во наосот (сл. 16.), а другиот над јужниот влез во 
олтарот.19

15 Досега сите истражувачи ја интерпретираа годината 1832 г. како година на 
изградба на храмот според еден натпис на камен блок вграден во апсидата, (Балабанов, 
Николовски, Ќорнаков, нав. дело, 269; Ц. Грозданов, Непознати и малку познати портрети 
на словенските учители во уметноста на XIX век, Уметноста и културата на XIX век 
во Западна Македонија: студии и прилози, МАНУ, Скопје 2004, 128; Ј. Тричковска, Света 
Богородица Каменско, Охрид светско наследство, Скопје 2009, 118; Е. Димитрова, op. 
cit., 237). Но овој камен недвосмислено е сполија т.е. секундарно вграден во градбата, со 
оглед дека е поставен превртен настрана, што е несоодветно за таква значајна информација 
околу изградбата на црквата. Освен тоа, над годината се чита име Теодора и најверојатно 
нејзиното презиме кое е оштетено при делкањето на каменот за да се прилагоди на местото 
каде што е вграден (сл. 11.). Според нас овој камен е надгробен белег, а повеќе такви исти 
или слични се наоѓаат покрај источната фасада на црквата Св. Никола во Долна Влашка 
Маала (сл. 40.).

16 Натписот го прочита м-р Виктор Недески за што особено му благодарам.
17 Годината 1845 г. е запишана на престолната икона Успение на Богородица, дело на 

зографот Мануил Георгиу, (Балабанов, Николовски, Ќорнаков, op. cit., 269).
18 Димитар Станишев, заедно со својот брат Андон, во 40-тите години на XIX век 

се одвоиле од Гарката и основале своја тајфа, така што времето соодветствува со годината 
на изградбата на црквата и потребата од изработка на резбан иконостас, (А. Василиев, 
Български възрожденски майстори, София 1965, 191-195; Д. Ќорнаков, Македонска резба, 
Скопје 1994, XXII). Овој иконостас автентично не бил позлатен, туку тоа е направено 
дваесетина години подоцна т.е. во 1867 г. по нарачка на Стефан Тримче Рекали, што е 
запишано во лунетата над царските двери, (K. Балабанов, A. Николовски, Д. Ќорнаков, 
op.cit, 269).

19 Грозданов, Непознати и малку познати портрети, 128-131. Во врска со натписот 
над јужниот влез во наосот да спомнеме дека помеѓу третиот и четвртиот ред дополнително 
е вметната реченицата: За време на архиерејството на светиот Преспански [митрополит] 
г. К(алиник) од „Галиполи“. Во ова дополнение има анахронизам помеѓу годината на 
живописувањето 1863 г. кога Преспански митрополит е Мелетиј и времето на спомнатиот 
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Денешната структура на црквата Св. Богородица Каменско не е целос-

но од времето на нејзината прва градба, туку низ своето постоење доживеала 
неколку доградувања и преобликувања (таб. 2.). Она што почнало да се гради 
во 1839 год. е главното тело на црквата т.е. наосот со олтарскиот простор, но 
подоцна кон западната страна бил дограден нартекс со кат, потоа во друго 
време, над галеријата била изградена кула камбанарија и за сите тие доград-
би се извршени соодветни интервенции во внатрешноста за поврзување на 
старите со новите делови. Во некоја од овие градежни кампањи биле про-
биени дополнителни два прозора на северниот ѕид, а исто така бил отворен 
поголем прозорец и во олтарната апсида. Во поново време, кон јужната 
страна е дограден уште еден влезен анекс и е наткриен со трем влезот во 
олтарниот дел. Кога ќе се изземат сите овие дополнителни делови на црк-
вата, доаѓаме до нејзиниот првобитен изглед, кој е предмет на наш интерес. 
Црквата во својата основна концепција е слична со црквата Св. Ѓорѓи т.е. и 
таа е трикорабна градба. Нејзината основа е нешто поголема и има димензии 
9,9 х 15,3 м однатре, односно 12,5 х 17,9 м однадвор.20 Внатрешниот простор 
е поделен со три пара столбови на три подолжни кораби, при што централ-
ниот е двојно поширок од бочните. На источната страна се развива само 
една голема полукружна апсида која однадвор е едноставно петострана.21 
Помалите ниши за проскомидијата и ѓакониконот се втопени во дебелината 
на источниот ѕид, а на ист начин е поставена уште една ниша на северниот 
олтарски ѕид. Спротивно, на јужниот ѕид од олтарот, се појавува независен 
влез директно однадвор. Покрај овој, во наосот на црквата водат уште два 
влеза – западниот и јужниот. На западната страна на црквата изведена е 
т.н. женска црква во вид на галерија, до која се пристапува преку скали во 
северозападниот агол. Оваа галерија се ослонува на пар дрвени столпци и 
има поправилна форма со благо заоблен средишен дел.22 Внатрешноста на 

Калиник, кое е до 1843. Очигледно пишувачот на дополнителниот текст сакал да го спомене 
актуелниот митрополит во времето на градењето на црквата, но тоа не било прифатливо за 
Мелетиј заради што името на Калиник било изгребано. Сепак преостанатата прва буква од 
името К, како и потеклото од Галиполи, јасно укажуваат за кого станува збор. За нас оваа 
информација е дополнително значајна, бидејќи може попрецизно да ни ја дефинира горната 
граница за изградбата на црквата т.е. најдоцна до 1843 година, во времето на архиерејството 
на Преспанскиот митрополит Калиник. И овој натпис го прочита и протолкува м-р Виктор 
Недески за што уште еднаш срдечно му се заблагодарувам.

20 Црквата нема исти димензии на сите страни, така што димензиите на јужната и на 
источната страна се помали за десетина сантиметри од горенаведените.

21 Апсидата однатре е широка 4 м, длабока 2,1 м, а надворешните страни изнесуваат 
од 128-140 см.

22 Денеска оваа галерија е целосно обновена и не може со сигурност да се каже каква 
била оригиналната, но се претпоставува дека не се разликувала многу од денешната (сл. 
16.). Ѕидовите под и околу галеријата, како и сводовите над неа не се осликани, исто како 
и во црквата Св. Ѓорѓи.
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црквата со бројот и големината на прозорските отвори не била многу освет-
лена – во приземната зона на јужниот ѕид се наоѓаат два поголеми прозорци, 
а во горната зона на југ има низа од 4 помали прозорци, потоа на запад уште 
два исти такви и еден во апсидата но необично поставен во нејзината крајна, 
јужна страна (сл. 15.).23 Токму слабата осветленост на внатрешноста подоцна 
наметнала отворање на нови прозорци на север (сл. 18.), како и пробивање 
на централен отвор во апсидата.24

Вертикалниот план на црквата Св. Богородица Каменско е ист како кај 
Св. Ѓорѓи – псевдобазилика. Ова значи дека централниот кораб со своите 
слепи куполи е повисок од бочните, но сите заедно се скриени во конту-
рата на двоводниот покрив кој доминира однадвор. Горната конструкција 
на црквата е сочинета од четири слепи куполи над централните травеи и 
нивната височина е околу 7,8 м, освен во олтарот каде е пониска за 1,2 м. 
Бочните кораби се покриени со неправилни крстести сводови, добиени со 
вкрстување на поголеми попречни и помали подолжни полуцилиндери, а 
нивната максимална височина изнесува околу 5,3 м. Во однос на големината 
на основата, одвнатре црквата е релативно ниска и делува особено масивно 
што се должи и на применетиот конструктивен систем од дебели камени 
ѕидови, столбови и сводови/слепи куполи.25 Распоните на лачните и сводните 
конструкции се обезбедени со дрвени затеги. Капителите на столбовите се 
едноставно изведени од завиени профили, но дополнително се осликани 
со приказ на акантусови листови, мотив кој во црквата Св. Ѓорѓи е изведен 
пластично. На ист начин е изведен еден подолжен венец на северниот ѕид 
од наосот (сл. 14.).

23 Целата диспозиција и големина на прозорците наведува на заклучок дека имало 
некаква рестрикција во нивното поставување, најверојатно наметната од турските власти. 
Наше мислење е дека не било дозволено отворање на прозорци кон чаршијата и исламските 
објекти во неа, поточно кон блиското Теќе на Зејнел Абедин паша. Затоа сите прозорци се 
сконцентрирани на југ, со поглед кон ридот и христијанските маала. На тоа посебно укажува 
необичната положба на прозорецот во апсидата. За теќето повеќе кај: З. Павлов, Текија 
Зејнел Абедин паша, Охрид светско наследство, Скопје 2009, 170-173.

24 За овие пробивања, од надворешната страна, посведочува различната ѕидарија 
и вметнатите индустриски тули од поново време (XX век), а однатре, на местата каде е 
извршена градежната интервенција, живописот од 1863/64 год. е пресечен и е со нелогични 
остатоци од фигури. Треба да се спомне дека по пробивањето е вложен напор да се закрпат 
оштетените делови на живописот со досликувања. Според наше мислење овие пробивања 
и досликувања се случиле меѓу двете светски војни, поточно во 1924 година, кога бил 
премачкан оригиналниот натпис над јужната врата, (Ц. Грозданов, Непознати и малку 
познати портрети, 129).

25 Ѕидовите на оваа црква се прилично дебели и имаат различна димензија - оние кон 
стрмината (север и исток) се по 142-147 см, а другите два по 117 см дебелина. Освен тоа, 
северниот ѕид благо се здебелува во долната зона, што укажува дека е применето солидно 
статичко решение за таа стрмна страна на локацијата. Што се однесува до столбовите, тие 
се од камен, двата пара во наосот се кружни со дијаметар од 52 см, додека тие во олтарот 
имаат сложена форма од полукруг и квадрат и се помасивни со димензии од 73/76 см.
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Во надворешноста црквата е уште поедноставно обликувана. Нема 

никакви пластични декорации на ѕидните површини, освен еден груб камен 
венец на северната фасада кој се протега на висина од каде ѕидот благо се 
здебелува кон долу. Завршните венци на главниот корпус се многу едностав-
но изведени од две степенесто исфрлени камени плочи, додека единствено 
апсидалниот венец има поубава линија од трохилусен и торусен профил. 
Целата црква е изведена од кршен камен и малтер и тоа е доминантната 
текстура на градбата. Единствено аглите и рамките околу прозорците се 
изведени од прецизно делкани камени квадери. Тука спаѓаат и рамките околу 
порталите – сите три имаат полукружна форма, благо вдлабната во однос на 
довратниците, но сите елементи се сведени само на примарната форма без 
дополнителна декорација. Оригиналните вратни крила денес се задржани 
само на главниот јужен влез, додека другите се заменети со нови. Целосно 
гледана, црквата Св. Богородица Каменско делува едноставно, но снажно 
поради својата камена структура. И покрај релативно малата височина од 
внатре, таа надворешно делува импозантно заради стрмниот терен и поголе-
мата височина на северната и источната страна од неопходната супструктура 
(сл. 13.).

3. Црква Св. Кузман и Дамјан (Големи Св. Врачи) – Варош

Црквата посветена на светите Кузман и Дамјан, во народот позната 
како Големи Св. Врачи,26 се наоѓа во срцето на стариот утврден град Варош, 
поточно на источната падина под Плаошник (сл. 1.). Теренот и тука е ридест, 
па црквата морала да се прилагоди на ограничената локација, така што со 
својата западна страна е целосно залепена за ридот, оставајќи ја градбата без 
таа фасада (сл. 26.). Изборот на оваа позиција не е случаен, туку е поврзан 
со постаро црковно место на кое во преродбенскиот XIX век требало да 
се изгради нова, поголема црква.27 Црквата е изградена во 1842 г., а тоа го 
дознаваме од фреско натписот под лунетата над јужниот влез (сл. 20.), каде 
на грчки јазик е напишано:

„Се обнови овој свештен храм на светите Бесребреници за време 
на епитропството на блаженоупокоениот Константин Манчев во 

26 Името Големи Св. Врачи се поврзува само со димензиите на црквата која е многу 
поголема од истоимената црква од XIV век, сместена, исто така, во утврдениот дел на 
Охрид, која, пак, заради своите скромни димензии се идентификува како Мали Св. Врачи, 
(Ц. Грозданов, Охридското ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980, 48-53; А. Серафимова, 
Мали Свети Врачи, Охрид светско наследство, Скопје 2009, 98-101).

27 E. Димитрова, op. cit., 244-245.
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1842, а оваа икона се наслика во 1867 за време на епитропството на 
г. Христо папа Нико, од раката на Дичо Зограф од село Тресанче“28

И во продолжение уште еднаш на словенски јазик е напишано:
„Написа смирении Дичо живописец от Деборско село Тресанче 1867“
Изградбата на објектот била помогната со градежен материјал кој пр-

вобитно бил наменет за изградба на нова црква во манастирот Св. Наум, но 
неговиот игумен Серафим ја преиначил намерата и веќе набавениот мате-
ријал го подарил на црквата Св. Врачи во охридскиот Варош.29

Хронолошки црквата Св. Врачи е малку помлада од Св. Ѓорѓи и Св. 
Богородица Каменско, но и тука ја среќаваме веќе воспоставената плани-
метрија на новите преродбенски цркви, а тоа е трикорабна псевдобазилика 
(таб. 3.). Основата на црквата во западниот дел, заради непогодната локација, 
е неправилна, така што на северната страна е долга 13,9 м, а на јужната 15,1 
м. Сепак, во останатиот дел планот тежнее кон правилна форма, така што 
наосот, приближно квадратен, има внатрешни димензии од 8,3 х 9,3 м и 
вкупна надворешна ширина од 10 м. Специфично за планот на оваа црква е 
што во приземјето има издвоен нартекс, вкопан во теренот и со неправил-
на, трапезна форма произлезена од условите на локацијата. Во нартексот 
се влегува од двете слободни страни - јужната и северната, а на тој начин 
со овие две врати е обезбедено циркулирање околу црквата на приземно 
ниво. Нартексот е поврзан со наосот преку убава, широка, двокрилна врата  
(сл. 21.), а мало осветлување добива преку двата прозорски отвора поста-
вени на ѕидот меѓу нив. Наосот на црквата е трокорабен што е постигнато 
со трите пара елегантни столбови во него. На источната олтарска страна 
се надоврзува пространа апсида чија што длабочина е малку поголема од 
полукруг, а однадвор е обликувана со седум благо конкавни страни.30 И тука 
во источниот, северниот и јужниот ѕид од олтарскиот простор, на ист начин 
како кај претходните цркви, се впишани плитките ниши на проскомидијата 
и ѓакониконот и помошните до нив. Во наосот на црквата се влегува пре-
ку една помала еднокрилна врата од југ, или преку двокрилните врати од 
страната на нартексот. Тука во нартексот, покрај западниот ѕид е изведена 
камена банкина за седење и корито за крстење вода што укажува дека овој 

28 Годината 1842 г. во овој натпис е дополнително напишана над името на Константин 
Манчев и по стилот на бројките тоа е ракописот на Дичо Зограф. Најверојатно нарачателите 
на фреската побарале од Дичо да ја допише и таа година за да се запамети обновата на 
црквата, покрај годината на осликувањето 1867. И овој грчки текст го прочита и преведе 
м-р Виктор Недески, за што искрено му се заблагодарувам.

29 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 199.
30 Широчината на апсидата однатре е 3,4 м, длабочината е 2,4 м, а надворешните 

страни се движат од 102 до 120 см.
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простор активно се користел.31 Над нартексот, по вертикала, се оформени 
две галерии (женски цркви). На првото ниво се пристапува преку посебна 
врата на југ со надворешни камени скали, а од тука, преку внатрешни дрве-
ни скали, се качува на втората галерија (сл. 25.). И двете галерии ја следат 
рамната линија на западниот ѕид од наосот без вообичаените извиткувања, 
а нивниот простор е добро осветлен со помош на страничните прозорски 
отвори. Добро осветлена е и целата црква со двата пара прозорци во при-
земната зона на северниот и јужниот ѕид, како и со прозорците на источната 
страна - апсидалниот и трите од горната зона. Кон посветлиот амбиент на 
оваа црква придонесува и белината на неосликаните ѕидови и сводови32, како 
и тенките елегантни дрвени столбови кои овозможуваат поголема височина 
на црквата33 (сл. 23, 24.). 

Кај оваа градба, манирот на преродбенската епоха во комбинирањето 
на масивна камена со дрвена скелетна конструкција доаѓа до полн израз. 
Токму тука, столбовите од наосот, како и целата горна конструкција, се из-
ведени од лесна бондручна граѓа, на тој начин што носивите елементи се 
маскирани со опшиви од помали дрвени штички - плацки и завршно се об-
ложени со малтер. Ваквата обработка ја анулира разликата меѓу масивниот 
и дрвениот дел и се добива впечаток за целосно масивна градба. Ефектот е 
засилен со имитирање на камена текстура, нацртана врз малтерот од дрвени-
те столбови (сл. 24.). Периметралните ѕидови на црквата се изведени од ка-
мен, но сега нивната дебелина е помала заради помалите товари од лесната, 
дрвена, горна конструкција.34 Над поширокиот централен кораб се протега 
полуцилиндричен свод, кој над втората галерија преминува во полукалота, 
а над бочните кораби е изведена рамна таваница.35 Диспозицијата на овие 
елементи во вертикалниот план е базиликална, но тие однадвор се покри-
ени со единствен двоводен покрив, заради што крајниот ефект повторно е 
псевдобазилика (лажна базилика).

Надворешното обликување на црквата Св. Врачи генерално не отстапу-
ва од манирот на претходните преродбенски цркви во Охрид. Ѕидната маса е 
компактна, без пластични манифестации за разубавување на изгледот. Един-
ствено декоративно, со лачни форми и профилации, се обработени двата 

31 Денес нартексот е претворен во складиште и речиси е непристапен.
32 Единствените фрески во внатрешноста се ограничени на помали овални површини 

на главниот свод (една централна со Исус Пантократор и четири странични со претстава на 
Евангелистите) и се дело на Дичо Зограф, (E. Димитрова, op. cit., 245-246).

33 Дијаметарот на столбовите изнесува само 40 см, а нивната вкупна височина 5,4 м.
34 Дебелината на ѕидовите изнесува 85 см, освен западниот, кој е потенок за 10 см.
35 Висината до темето на сводот изнесува 8,2 м, а на бочните рамни делови 6,6 м. 

Инаку сводот автентично имал само по една дрвена затега на краевите за укрутување, но 
во поново време се поставени железни затеги помеѓу трите пара столбови за спречување 
на нивното евидентно наклонување.



Eлизабета Касапова

322
јужни портали во приземното ниво, посебно оној кон наосот. Во ѕидаријата 
на оваа црква освен каменот и малтерот е употребена и тулата, така што на 
апсидата се среќава и регуларен опус клоазон (сл. 19.). На останатите ѕидови 
доминира кршениот камен со спорадична употреба на тулата во хоризонтал-
ни редови, додека аглите и прозорските рамки се изведени од убаво делкан 
бел камен. Завршницата на целата црква е со профилиран венец од бигорен 
камен, добро изработен.

И црквата Св. Врачи не останала до денес без промени, но, за среќа, тие 
се однесуваат само на додадени елементи, без нарушување на автентичната 
градба. Имено, на јужната страна најпрво бил додаден отворен трем носен 
на убаво делкани, кружни камени столбови со капители и базиси, со каменен 
венец со слична профилација, како тој на црквата.36 Подоцна, кон источната 
фасада се изведени два масивни контрафори кои ја фланкираат апсидата и 
тие имале за цел да ја стабилизираат оваа страна на црквата која е отворена 
кон падината на ридот (сл. 19.). Во поново време, отворениот трем е затво-
рен со ѕидови од тула, прозорци и врата, така што тој дел денес служи како 
влезна партија или еден вид нартекс, особено заради тоа што вистинскиот 
нартекс е нефункционален.

4. Црква Св. Никола Геракомија – Варош

Утврдениот дел на градот Охрид во XIX век добил уште една пре-
родбенска црква, сместена на значајна позиција, во непосредна близина на 
катедралниот храм Св. Софија (сл. 1, 2.). Тоа е црквата Св. Никола, нарече-
на Геракомија, според локалниот топоним произлезен од некогашниот дом 
за стари лица кој најверојатно се наоѓал во состав на архиепископскиот 
комплекс.37 Во услови кога Св. Софија не функционирала како христијан-
ска богомолка, заради преобразбата во џамија,38 новата преродбенска црква 
требала да го оживее потиснатиот дух на местото. За жал, нема податок 
кога точно е изградена црквата, но затоа, пак, се знае дека нејзиниот украс 
– иконостасот и живописот се настанати во 1862 и 1864 год. од раката на 
познатиот Дичо Зограф.39 Јасно е дека градбата била завршена пред седмата 

36 Според обработката на елементите од тремот, можно е тој да бил изведен брзо по 
градбата на црквата, кон средината или втората половина на XIX век. Наше мислење е дека 
столбовите се дел од градежниот материјал кој игуменот на Св. Наум, Серафим, го подарил 
на црквата Св. Врачи, а со оглед дека во 1842 год. црквата веќе била завршена, подарениот 
материјал, најверојатно се употребил во тремот, (Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 199).

37 Б. Чипан, Света Софија, катедрален храм на Охридската архиепископија, Скопје 
1995, 107-111; Ј. Тричковска, Свети Никола Геракомија, Охрид светско наследство, Скопје 
2009, 114.

38 Б. Чипан, op.cit., 133-139.
39 Ц. Грозданов, Белешки за Дичо Зограф по повод сто и триесет години од неговата 
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деценија на векот, но колку пред тоа, ќе се обидеме да откриеме посредно 
преку самата архитектура.

Парцелата на која е сместена црквата е минимална, меѓу густото стан-
бено ткиво на маалото Варош, така што новиот храм морал да се прилагоди 
на ограничената локација (сл. 27.). Нејзината западна страна е поставена на 
работ на парцелата и ја допира тесната уличка која минува тука, но црквата 
нема пристап од таа страна, туку е сосема, речиси калкански, затворена от-
таму. Ова сигурно било наметнато како регулатива од властите, бидејќи не 
постои никаков отвор кон таа страна, ниту најмал прозорец. Единствените 
влезови во црквата се од југ од каде што се влегувало и во оградениот двор.

По своите вкупни димензии оваа црква е најмала од преродбенските 
(околу 9 х 14 м) и во својот основен корпус припаѓа на истата типологија – 
трикорабна псевдобазилика (таб. 4.). Сепак, нејзиниот хоризонтален план 
има одредени разлики кои ја прават специфична во групата на охридските 
цркви од XIX век. Имено, наосот и нартексот на црквата се целосно инте-
грирани заради непостоење на ѕид меѓу нив, туку само пар лачно поврзани 
столбови40 (сл. 33.). На јужната страна до половина од наосот е прислонет от-
ворен трем формиран од три столба и еден ѕид. Во тремот се поставени скали 
кои водат до галерија (женска црква) која се протега врз тремот, нартексот и 
врз дел од северниот ѕид (сл. 30.). Оваа диспозиција на галерискиот дел не 
е непозната во преродбенската архитектура, но тука во Охрид за прв пат се 
среќава.41 Наосот на црквата и тука е поделен на три кораби со два пара витки 
дрвени столбови. Кон исток се протега широка апсида, малку поголема од 
полукруг и истата однадвор е обликувана со 9 страни – седум поголеми и 
две помали до ѕидот.42 Покрај главната апсида во олтарот се наоѓаат нишите 
на проскомидијата и ѓакониконот, но без надворешна манифестација. Во 
приземната зона се влегува низ двете врати на јужниот ѕид, еднокрилната 
која води во нартексот и двокрилната во наосот, а тука се поставени и по два 

смрт (2002), Уметноста и културата на XIX век во Западна Македонија: студии и прилози, 
МАНУ, Скопје 2004, 21; J. Тричковска, Свети Никола Геракомија, 114-117; Димитрова, 
op.cit., 240-244.

40 Не сме сигурни дали е ова оригиналниот план или е подоцнежна преработка, 
затоа што извесни елементи внесуваат одредена забуна. Најпрво, не е јасно присуството 
на ѕидните пиластри на границата меѓу наосот и нартексот кои прекинуваат на ниво на 
галерија, до половина стрчат и не носат ништо, потоа потребата од посебна врата во 
нартексот кога истиот е целосно пристапен од наосот, како и висинската разлика меѓу 
подовите во овие два дела.

41 Присуството на бочни тремови со галерии врз нив кои гледаат во молитвениот 
простор се речиси правило кај голем број цркви од XIX век, како, на пример, црквите на 
Андреја Дамјанов, (К. Томовски, Мајстор Андреја Дамјанов (1813-1878), Скопје 1966, 
25-77; J. Хаџиева Алексиевска, E. Касапова, Архитект Андреја Дамјанов, 21-73, 99-147).

42 Апсидата е широка 3,2 м, длабока 1,9 м, надворешните поголеми страни се 75-92 
см, помалите 20 см.
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широки прозорци на северниот и на јужниот ѕид. Осветлувањето на црквата 
се врши и од катната зона, со два мали отвори на источниот ѕид до апсида-
та, еден на јужниот ѕид во олтарот, како и со четири прозорци на јужниот 
ѕид од галеријата. Два прозорци, најверојатно, имало и на северниот ѕид на 
галеријата, но тие со подоцнежните интервенции се исчезнати.43

Материјализацијата на црквата Св. Никола Геракомија е слична со таа 
на Св. Врачи. И тука периметралните ѕидови се од масивна камена конструк-
ција,44 додека сè останато – внатрешните столбови, меѓукатната и горната 
конструкција се дрвени (сл. 34.). Заради помалата тежина од горе столбовите 
во внатрешноста се дебели само 40 см, а високи 5,25 м. Горната конструк-
ција се состои од повеќе различни елементи: столбовите се поврзани со 
лаци, средишните травеи над наосот се покриени со слепи куполи, бочните 
полиња со плитки сегментни сводови, над олтарот во средина има еден 
полуцилиндричен свод, а попречно на него се поставени плитки сегментни 
сводови, над галеријата во средината има една плитка слепа купола заоби-
колена со рамна таваница и во делот над тремот благо заоблен свод.45 Од 
горе сите овие елементи се покриени со единствениот троводен покрив, со 
што и оваа црква добила профил на псевдобазилика (сл. 27.).

Надворешната обработка на црквата е слична на останатите од XIX век 
во Охрид – едноставни ѕидни површини без второстепена пластика. Но, кај 
оваа црква, волуменот е збогатен со двокатниот трем, така што просторната 
слика е подинамична. Во обработката на олтарната апсида е применета пого-
лема декорација од претходните цркви – секоја страна е надвишена со убаво 
обликувана слепа аркада, а профилираниот поткровен венец е надополнет 
со тордиран торус (сл. 28.). Една слепа арка е исклесана и на самата источ-
на фасада и на три места рељефно е претставен рамнокрак крст. Апсидата 
е поинаку изведена и во однос на материјалите – тука, слично како кај Св. 
Врачи, е применета тулата која е поставена во вертикална позиција помеѓу 
правилните квадери од бигор, а само во еден долен ред во опус клоазон. 
Тулата во алтернација со каменот е применета и кај лаците од тремот, како 
и на лаците над прозорците и над влезниот портал. Останатото тело на црк-

43 На една постара фотографија од почетокот на XX век се забележуваат отвори 
на северната фасада и мала дрвена камбанарија над северозападниот агол од нартексот  
(сл. 2.). Денес, на таа страна се наоѓа нова доградена камбанарија, па еден од прозорците е 
претворен во влез за неа, а другиот е дополу заѕидан во вид на ниша (сл. 29.).

44 Надворешните ѕидови се дебели околу 95 см. Камените столбови на јужниот трем 
се сполии преземени од постари објекти кои во утврдениот град ги имало во изобилство од 
различни епохи. Така, на еден од столбовите е употребен јонски капител од античко време, 
тука поставен наопаку (сл. 32.).

45 Висината до темето на слепите куполи над наосот е 7,95 м, а до бочните плитки 
сводови 6,6 м.
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вата е изведено од камен и малтер, на аглите прецизно делкан, а во другите 
делови кршен. Со посебно внимание е изработен главниот влезен портал во 
наосот, каде што на лачниот надвратник во релјеф се претставени гулаби, 
крстови и кружни медалјони (сл. 31.).

Целосно гледано, според концепцијата и особено материјализацијата, 
црквите Св. Никола Геракомија и Св. Врачи покажуваат голема сличност 
што, со оглед на близината во просторот на утврдениот град, укажува на 
влијание една од друга. Ова посредно може да значи дека двете цркви се гра-
дени во исто или блиско време. За Св. Врачи точно се знае дека е изградена 
во 1842 год., а според наше мислење, Св. Никола Геракомија е завршена по 
неа. На ваков заклучок нѐ наведуваат архитектонските белези, прво, кон-
цепцијата со отворен трем и галерија на катот, како поразвиено решение од 
она на Св. Врачи, и второ, попрецизната и побогата декорација на одредени 
детали во ѕидаријата и во камената пластика. Во недостаток на изворни по-
датоци, остануваме со заклучок дека црквата Св. Никола Геракомија била 
изградена во петтата или шестата деценија на XIX век.46

5. Црква Св. Никола – Долна Влашка Маала

Власите од Охрид, во втората половина на XIX век, изградиле уште 
една црква надвор од утврдениот град, поточно во делот во кој претходно 
се доселиле, но сега поблиску до езерото во т.н. Долна Влашка Маала (сл. 
1.). Времето на подигање на овој храм е соопштено на еден врежан натпис 
во лунетата над западниот влез во црквата (сл. 39.):

„Овој свет храм во долната Романска Маала во Лихнид се посвети 
на свети Николај во време на архиерејството на Мелетиј во спаси-
телната 1863 година, месец јули“47

За втората преродбенска црква Власите избрале сосема поинаква ти-
пологија од досегашните и поретко применувана.48 Хоризонталниот план на 
градбата е комбинација од слободен крст кој се чита однадвор и триконхос 
впишан однатре (таб. 5.). Попречните краци на крстот и соодветните конхи 
внатре се плитки, додека понагласен е западниот крак кој формира цел ква-
дратен травеј. Кон исток се надоврзува олтарната конха која има поголема 
длабочина, а истата однадвор е обликувана со седум приближно еднакви 

46 И досегашните истражувачи нејзиното датирање го ставаат рамковно во средината 
или првата половина на XIX век, (J. Тричковска, Свети Никола Геракомија, 114; E. 
Димитрова, op. cit., 240).

47 Текстот е напишан на грчки јазик со украсени печатни букви, а над него има 
претстава на крст и небесен свод. Текстот од грчки го прочита и преведе м-р Виктор Недески 
и во оваа прилика му се заблагодарувам за целокупната помош и соработка.

48 Повеќе за овој план кај: Е. Касапова, Архитектонските особености, 101-134.
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страни.49 Внатрешниот простор е поделен со прилепените пиластри на се-
верниот и на јужниот ѕид кои во горната зона се лачно поврзани и со тоа го 
скратуваат распонот на полињата врз кои лежат две слепи куполи.50 Трите 
конхи конструктивно се покриени со калотести форми (сл. 41, 43.).

Во црквата се влегува низ две врати – главната двокрилна на запад и 
споредната еднокрилна на југ. Внатрешноста на храмот е добро осветлена 
преку петте прозорци во горната зона (по два на север и југ и еден на запад), 
а кон тоа придонесува и помалиот отвор во главната апсида. Структурата 
на целата црква е масивна, изведена од камен и малтер.51 Тоа е забележливо 
и во надворешното ѕидање, каде доминира грубо обработениот камен со 
нагласени фуги. Фино измазнети камења се среќаваат само околу порталите 
и над прозорците. Во фасадната артикулација кај оваа црква е применето 
расчленување со пиластри кои се протегаат по целата висина на западната 
и јужната фасада (сл. 37.). На исток, апсидата е слично расчленета со агол-
ни пиластри на секоја од седумте страни кои одгоре се едноставно лачно 
поврзани (сл. 40.). Северната фасада е без расчленување. Црквата во однос 
на големината на основата е прилично висока, на крајот од ѕидната маса е 
поставен профилиран каменен венец во форма на торус и трохилус и истиот 
се прекршува соодветно на пиластрите. Целата црква одозгора е покриена 
со повеќеводен покрив зад кој се крие сводната конструкција. Од аспект на 
декорацијата, оваа црква е скромна, повеќе внимание е посветено само на 
влезните портали, но и тие се со едноставна лачна форма, врамена во пра-
воаголна рамка и релјефно назначен крст. Црквата, ниту во внатрешноста 
нема посебен украс, а до неодамна била и без живопис.52 Во поново време 
кон црквата се доградени и низа дополнителни содржини – камбанарија, 
крстилница, продавница за свеќи и сл. и овој нов габарит ја опфаќа скоро 
целата црква од три страни со што се губи оригиналната силуета на град-
бата од 1863 год. Тука да спомнеме дека на западната фасада над порталот 
денес се наѕираат две камени конзоли, но заради доградбата не се гледа што 
има над нив и дали вакви конзоли има во продолжение на таа и на другите 
фасади (сл. 38.). Вакви камени конзоли обично се ставале онаму каде бил 
предвиден отворен трем, па на нив се ослонувала горната подроженица од 
дрвениот покрив. Доколку тоа било случај, тогаш црквата Св. Никола во 

49 Вкупните габаритни димензии на црквата се 9,85 х 16,35 м, западната страна 
однадвор е широка 8 м, а однатре 6 м. Попречните краци на крстот се испакнати за 97 до 
110 см и за исто толку се вовлечени соодветните нивни конхи. Апсидата е длабока 3 м, 
широка 4,9 м, а надворешните седум страни варираат од 126 до 135 см.

50 Висината до темето на слепите куполи е 8,6 м, до темето на бочните конхи е 6 м, 
а на главната апсида 6,4 м.

51 Дебелината на ѕидовите изнесува околу 100 см.
52 Според натписите во внатрешноста на црквата, живописот се создава од 1994 год. 

наваму со прилози на верници од градот Охрид.
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својот оригинален план имала и отворен трем кој ја обвиткувал од една, две 
или три страни.53

* * *
Деталната опсервација на петте преродбенски цркви во Охрид ни на-

метнува определени заклучоци за спецификите на градителската постапка 
во XIX век во овој град. Доминантно типолошко решение е трикорабна 
псевдобазилика кое се среќава кај четири од петте цркви, но применет е и 
различен крстовиден план кај најмладата во Долната Влашка Маала. И кај 
ваквата воедначена доминантна типологија можат да се детерминираат две 
подгрупи – во едната спаѓаат Св. Ѓорѓи и Св. Богородица Каменско, а во дру-
гата Св. Врачи и Св. Никола Геракомија. Кај првата подгрупа, двете цркви 
се целосно од камен и следствено на тоа имаат помасивна (потешка) горна 
конструкција носена од подебели камени столбови и како резултат црквите 
од внатре се пониски. Кај другата група (двете варошки цркви) е применета 
комбинирана конструкција од камен и дрво - тука лесната горна структура 
ја носат витки дрвени столбови, што како резултат ни дава повисоки цркви 
со обединет внатрешен простор. Двеве подгрупи јасно се диференцираат и 
според организацијата и пристапот кон галерискиот дел, како и присуството 
на јужен трем кај варошките цркви (во Геракомија во најразвиена варијанта).

Особено е интересно што кај сите цркви, без разлика на материјалнос-
та, горната конструкција завршува под покривот, така што куполите остану-
ваат невидливи, без тамбур и без прозорци. Причината, најверојатно, лежи 
во градежната регулатива која, покрај започнатите реформски процеси, сè 
уште е жива и строга во главниот христијански бастион.

Евидентно е дека сличностите кои ги обединуваат двете групи цркви се 
поклопуваат со нивната хронологија – црквата Св. Ѓорѓи е завршена во 1838 
г., а Св. Богородица Каменско е започната наредната година, на 9 октомври 
1839 г. Кај групата цркви во Варош, Св. Врачи е завршена во 1842 г., а Св. 
Никола Геракомија е изградена во блиско време по неа, најдоцна до среди-
ната на XIX век. И кога по 20-тина години повеќето од нив го ангажирале 
познатиот Дичо Зограф да ги живописа (од 1862 до 1867 г.), во Долна Влашка 
Мaала во 1863 г. е подигнат нов модел на крстовидна црква. Преродбата на 
градежната дејност во градот Охрид веќе била во полн ек, постепено пре-
левајќи се на сите сфери од животот на архиепископскиот град.

На мојот сакан Професор, за неговиот сакан Охрид!

53 Постоењето на отворен трем е многу често кај црквите од XIX век, а вакви исти 
конзоли на кои се ослонува тремот има во црквата во манастирот Слепче, демирхисарско, 
(E. Касапова, Архитектонските особености, 106-107, сл. 2 и 28).
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REVIVAL ACHIEVEMENTS IN OHRID SACRED 
ARCHITECTURE

Summary

In the 19th century, after the adoption of several reform documents that 
were to stabilize the shattered Ottoman Empire, the enslaved Christian population 
began to benefit from the start of its era of great revival. The cultural impetus of 
the national awakening was also reflected in the construction of new churches in 
almost all cities, villages and monasteries, both in Macedonia and throughout the 
wider Balkans. The revival of the suppressed Christian spirit was immediately 
and strongly felt in the heart of the glorious Archbishopric - the city of Ohrid. In 
this city, despite the glittering production of the Byzantine period, today there is 
no trace of construction activity attributable the long centuries of Turkish rule. 
Even if constructions had been built, they were deemed not worth preserving, 
therefore new spacious revival churches were erected in their place. Thus, thanks 
to the combined forces of the encouraged church leaders, the economically 
strengthened Christians, and the skilled master builders, in a short span of twenty-
odd years (from 1838 to 1863), Ohrid received as many as five new city churches:  
St. George in Upper Vlach Maala, St. Virgin Kamensko in Mesokastro,  
Ss. Kuzman and Damjan (Great St. Vrachi) and St. Nicholas Gerakomia - both 
in Varosh and St. Nicholas in Lower Vlach Maala.

The detailed observation of the five revival churches in Ohrid yields certain 
conclusions concerning the specifics of the 19th century construction process in 
this city. The dominant typological solution is a three-nave pseudobasilica found 
in four of the five churches, but a different cross plan was applied to the youngest 
church in Lower Vlach Maala. And within this uniform dominant typology two 
subgroups can be determined - one of which is St. George and St. Virgin Kamensko 
and the other St. Vrachi and St. Nicholas Gerakomia. In the first subgroup the two 
churches are entirely of stone and consequently have a more massive (heavier) 
upper construction carried by thicker stone pillars and as a result the churches are 
lower inward. The other group (the two Varosh churches) is characterized by a 
combined stone and wood construction - here the lightweight upper structure is 
carried by slender wooden pillars which results in higher churches with a unified 
interior space. The two subgroups are clearly differentiated by organization and 
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approach to the gallery section, as well as the presence of a south porch in the 
Varosh churches (with Gerakomia as the most developed variant).

It is particularly interesting that in all churches, regardless of materiality, 
the upper construction ends beneath the roof so that the domes remain invisible, 
without drum and without windows. The reason most likely lies in the building 
regulations which, despite the reform processes that had begun, were still in force 
and strict in the main Christian bastion.

It is evident that the similarities that unite the two groups of churches 
coincide with their chronology - the church of St. George was completed in 1838, 
and the construction of St. Virgin Kamensko was started the following year on 
October 9, 1839. As for the group of churches in Varosh, St. Vrachi was completed 
in 1842, and St. Nicholas Gerakomia was built soon after, around the middle of 
the 19th century. And when, after about 20 years, most of them engaged the famous 
Dicho Zograf to paint them (from 1862 to 1867), in the Lower Vlach Maala in 
1863 a new model of a cross church was erected. The revival of the construction 
activity in the city of Ohrid was already in full swing, gradually permeating all 
spheres of city life.

To my beloved Professor, to his beloved Ohrid!



Сл. 1. Карта на Охрид со црквите од XIX век
Fig. 1. Map of Ohrid with XIX century`s churches

Сл. 2. Охрид во 1920-тите – во аголот е црквата Св. Никола Геракомија со старата дрвена камбанарија
Fig. 2. Ohrid in 1920`s – in the corner is the church of St. Nicholas Gerakomia with its old wooden bell tower
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Таб. 1. Црква Св. Ѓорѓи - Горна Влашка Mаала, Охрид
Pl. 1. Church St. Geogre - Upper Vlach Maala, Ohrid
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Сл. 3. Црква Св. Ѓорѓи – Горна Влашка Маала; во аголот е натписот со годината на градење 1838
Fig. 3. Church St. Geogre – Upper Vlach Maala; in the corner is the inscription with the year of construction 1838

Сл. 4. Северна фасада
Fig. 4. North façade

Сл. 5. Јужен влез
Fig. 5. South entrance



Сл. 6. Средната слепа купола со фреско натпис
Fig. 6. Middle blind dome with fresco inscription

Сл. 7. Внатрешноста на црквата – поглед кон наосот
Fig. 7. Interior of the church – view to the nave



Сл. 8. Поглед кон двојните столбови и галеријата (женска црква)
Fig. 8. View of the double columns and the gallery (female church)

Сл. 9. Трага на северниот ѕид од стариот иконостас
Fig. 9. Trace on the north wall of the old iconostasis

Сл. 10. Еден од столбовите со декоративен капител
Fig. 10. One of the columns with a decorative capital
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Таб. 2. Црква Св. Богородица Каменско - Месокастро, Охрид
Pl. 2. Church St. Virgin Kamensko - Mesocastro, Ohrid

Приземје со доградби (денешен план)
Ground floor with additions (current plan)
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Сл. 11. Црква Св. Богородица Каменско, источен изглед; во аголот е плочата со годината 1832 и името Теодора
Fig. 11. Church St. Virgin Kamensko, east view; in the corner is the stone plate with the year 1832 and the name Theodora

Сл. 12. Јужна фасада – теракота со натпис за почетокот  
на градбата во 1839

Fig. 12. South facade – terracotta with inscription 
 about the beginning of construction in 1839

Сл. 13. Северна фасада со подоцнежни прозорци
Fig. 13. North facade with later opened windows



Сл. 14. Внатрешноста на црквата – поглед кон наосот
Fig. 14. Interior of the church – view to the nave

Сл. 15. Олтарскиот простор со горната конструкција
Fig. 15. Altar space with upper construction



Сл. 16. Поглед кон југозападната страна со галеријата – над јужниот влез е натписот од 1863
Fig. 16. View to the southwest side with the gallery – above the south entrance is the 1863 inscription

Сл. 17. Јужниот ѕид со оригиналните прозорци
Fig. 17. South wall with original window openings

Сл. 18. Северен прозорец со оштетувања на живописот
Fig. 18. North wall window with visible fresco damage
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Pl. 3. Church Ss. Kuzman and Damjan (Great St. Vrachi) - Varosh, Ohrid
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Сл. 19. Црква Св. Кузман и Дамјан (Големи Св. Врачи) – Варош, источен изглед
Fig. 19. Church Ss. Kuzman and Damjan (Great St. Vrachi) – Varosh, east view

Сл. 20. Натписот со годината на градење во 1842 и на сликање во 1867
Fig. 20. The inscription with the year of construction in 1842 and the painting in1867

Сл. 21. Влезовите во нартексот и на галеријата
Fig. 21. Еntrances in the narthex and on the gallery

Сл. 22. Јужниот влез со натписот над него
Fig. 22. South entrance with inscription above it



Сл. 23. Горната конструкција направена од дрво
Fig. 23. Upper construction made of wood

Сл. 24. Внатрешноста на црквата – поглед кон наосот
Fig. 24. Interior of the church – view to the nave



Сл. 25. Првата галерија – јужен изглед
Fig. 25. The first gallery – south view

Сл. 26. Североисточен изглед
Fig. 26. Northeast view
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Pl. 4. Church St. Nicholas Gerakomia - Varosh, Ohrid
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Сл. 27. Црква Св. Никола Геракомија – Варош, југозападен изглед
Fig. 27. Church St. Nicholas Gerakomia – Varosh, southwest view

Сл. 28. Апсида од источната фасада
Fig. 28. Eastern facade apse

Сл. 29. Североисточен агол на црквата
Fig. 29. Northeast corner of the church



Сл. 30. Поглед кон галеријата на јужниот ѕид и горната конструкција
Fig. 30. View of the south wall gallery and upper construction

Сл. 32. Јонски капител (сполија) од отворениот трем
Fig. 32. Ionic capital (spolia) of the open porch

Сл. 31. Декорација на јужниот портал
Fig. 31. Decoration of the southern portal

Сл. 33. Поглед кон нартексот и влезовите
Fig. 33. View of the narthex and the entrances



Сл. 34. Внатрешност на црквата – горна конструкција направена од дрво 
Fig. 34. Interior of the church – upper construction made of wood

Сл. 35. Иконостас од 1862
Fig. 35. Iconostasis from 1862

Сл. 36. Апсидата од внатре
Fig. 36. The apse from inside
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Pl. 5. Church St. Nicholas - Lower Vlach Maala, Ohrid 0
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Сл. 37. Црква Св. Никола – Долна Влашка Маала, југозападен изглед
Fig. 37. Church St. Nicholas – Lower Vlach Maala, southwest view

Сл. 38. Нишата со натписот над западниот влез
Fig. 38. Niche with inscription above west entrance

Сл. 39. Натписот со годината на градење 1863
Fig. 39. Inscription with the year of construction 1863

Сл. 40. Апсида од источната фасада
Fig. 40. Eastern facade apse



Сл. 41. Горната конструкција со слепите куполи
Fig. 41. Upper construction with blind domes

Сл. 42. Поглед кон јужниот ѕид со отворите (врата и прозор) 
Fig. 42. View to the south wall with openings (door and window)

Сл. 43. Поглед нагоре кон јужната конха
Fig. 43. Looking up at the south conch
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ПОРТРЕТИТЕ НА СВ. ДИОНИСИЈ ОЛИМПСКИ 
ВО ИКОНОПИСОТ ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА

Aпстракт
Во текстот се објавуваат три новоидентификувани портрети на св. Дионисиј 
Олимпски од средината и од втората половина на XIX век од црквите во западна 
Македонија. Најраниот е насликан на иконата на св. Атанасиј во црквата Успение 
на Богородица во с. Модрич, Струшко, во 1837 година, од зографот Маргарит Ламбу 
од Колакија, Солунско. Дичо Зограф го слика портретот на св. Дионисиј Олимпски во 
1848 година на една икона во црквата Св. Архангел Михаил во с. Битуше, Дебарско. 
Некаде кон крајот на XIX век, св. Дионисиј Олимпски ќе биде насликан и на иконата 
во црквата во Лазарополе. На сите овие претстави, св. Дионисиј Олимпски е 
насликан како монах со модел на мала црква во рацете, отворен свиток и бројница.

Клучни зборови: Св. Дионисиј Олимпски, икона, Дичо Зограф, Колакија

Abstract 
In the text three newly identified portraits of St. Dionysius from Olympus from the middle 
and second half of the 19th century are published, originating from the churches in western 
Macedonia. These are portraits painted on three icons, the oldest dating from 1837 painted 
on an icon of St. Athanasius from the village Modrič, Struga, painted by the zograf Margarit 
Lambu from Kolakia, Thessaloniki. 
In 1848 Dičo Zograf painted the portrait of St. Dionysius of Olympus on an icon of the 
iconostasis of the church of St. Archangel Michael in the village Bituše, Debar, and sometime 
towards the end of the 19th century St. Dionysius of Olympus was also painted on an icon 
in the church of Lazaropole. 
In all of these paintings, St. Dionysius of Olympus is depicted as a monk with a monastic 
cap, holding in his hands a model of a small church, an open scroll and a rosary. 

Key words: St. Dionysius of Olympus, icon, Dičo Zograf, Kolakia

Меѓу светците чии што култови во доцниот Среден век пробиваат на 
тлото на Охридската архиепископија и чии што сликани претстави 

среќаваме на фреските и иконите од времeто XVIII и XIX век, по своето зна-
чење се издвојувaат и култот и портретите на св. Дионисиј Олимпски. Овој 
монах и подвижник, духовник и ктитор оставил силен траг во историјата 
и православната традиција на Балканот од времето на Османлиската власт.

Сашо Цве�ковски

УДК: 75.046:27-36
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Живее во првата половина на XVI век, се подвизува на Св. Гора Атон-

ска, Метеора како и на планината Олимп каде го организира монашкиот 
живот и каде што подига и неколку монашки ќелии (ќелија на Христовото 
Раѓање и катизмата на пророк Илија) и манастирот посветен на Света Трои-
ца. Умира во 1541 г. во испосницата на Св. Лазар во близина на манастирот.1 
Со својот богоугоден живот, посветен на монашкиот подвиг и молитвата, св. 
Дионисиј Олипски набргу по упокојувањето ќе биде славен како светец, а 
неговиот култ ќе биде посебно почитуван во пределите на Тесалија, Верија, 
солунско, Света Гора Атонска. Кон средината на XVI век се појавуваат и 
неговите најрани сликани портрети.2

Неговите портрети сликани во црвите од Олимп и Тесалија до Солун и 
Света Гора го привлекоа вниманието на истражувачите кои идентификуваа 
бројни претстави од времето на XVI – XVIII век и согледаа некои важни 
иконографски особености.3

Неодамна се објавија и сликани претстави на св. Дионисиј Олипски на-
станати на тлото на диецезата на Охридската архиепископија во живописот 
од XVIII и XIX век, сликани од Константин и Атанас Зографи од Корча, си-
нот на Атанас, Трпо Зограф како и зографот Михаил Анагност од Самарина.4 

Во овој текст објавуваме три новооткриени сликани претстави на св. 
Дионисиј Олимпски од времето на XIX век, од црквите во Западна Македо-
нија, струшко, Дебар и Мала Река. 

Во годините пред средината на XIX век, во пределите на струшко се 
забележува засилена уметничката активност во голема мера поттикната и 
од присуството на зографски тајфи, кои, во континуитет од по неколку го-
дини изведуваат нарачки за цркви во пределите на Долни и Горни Дримкол, 
како и црквата Св. Ѓорѓи во Струга. Повеќето од овие уметнички дела се 
на зографи дојдени од солунско, Северен Епир, Корча, Пелагонија, кои го 
користат грчкиот јазик во натписите и сигнатурите на фреските и иконите, 

1 Α. Γλαβίνας, Ο ἀγιος Διονύσιος ο εν τω Ολύμπω, Επιστημονική Επετρίδα Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., τ. 26, 1981, 13-48; ΜΩΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, Θεσσαλονίκη 2008, 380-389; Архимандрит Јустин Сп. Поповић, Житија 
светих за јануар, Београд 1972, 761-771. 

2 Ν. Τούτος, Γ. Φουστέρης, Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Ορους, 10ος 
-17ος αιώνας, Αθήνα 2010, 363; Γ.Χρ. Τσιγάρας, Εικονογραφικοι τύποι του Αγίου Διονυσίου του 
εν Ολύμπω, Μελέτες ιστορίας της ματαβυζαντινής τέχνης. Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 
Θεσσαλονίκη 2013, 87-108. Авторот смета дека сликаната претстава на св. Дионисиј 
Олимпски од трпезаријата на манастирот Филотеј на Света Гора, каде Дионисиј едно време 
е и игумен на манастирот, е настаната во 1540 г., уште за време на неговиот живот (Cf. Γ.Χρ. 
Τσιγάρας, Εικονογραφικοι τύποι του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, 84). 

3 Γ.Χρ. Τσιγάρας, Εικονογραφικοι τύποι του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, 87-108.
4 A. Serafimova, Notes on the Depictions of St. Dionysius of Olympus, Герои, култове, 

cветци, София 2016, 136-142, Fig. 2-6.
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истовремено внесувајќи одредени иконографски и тематски новини, особе-
ни за традицијата на средините од каде што доаѓаат.5

Секако, за нашите истражувања најзначајни се делата на зографите од 
Колакија (солунско), кои во пределите на југозападна Македонија, струшко 
и дебарско ги следиме речиси низ целиот XIX век.6 Станува збор за икони на 
зографи од родот Ламбу, браќата Маргарит и Димитар Ламбу, како и синoт 
на Маргарит, Атанас (Танас) и Ставракиј.7

Во црквата Успение на Богородица во селото Модрич, се чуваат некол-
ку проскинитарни икони, меѓу кои иконата на св. Атанасиј Александриски 
од 1837 г. (сл. 1) Александрискиот архијереј ( Ο ΑΓΙΟς ΑΘΑΝΑCΙΟς ) е 
претставен седнат на раскошен престол, изведен во барокна форма и деко-
рација, облечен во светлозелен сакос, украсен со цветни мотиви, и златен 
паспул на краевите и на ракавите, со омофор на градите и надбедреник 
закачен од десната страна на сакосот. Со десната рака благословува, а во 
левата го носи отвореното евангелие. Заднината е златна, како и поголемиот 
дел од декорацијата на престолот. Ликот е впечатлив, сугестивен, со сите 
типолошки карактеристики. Ликовниот пристап и големата прилежност на 
зографот кон декоративност ја издвојува оваа икона како една од најубавите 
и највпечатливи во иконописот од првата половина на XIX век во струшко. 

Во долниот дел на иконата, под престолот на св. Атанасиј, наслика-
ни се четири допојасни фигури: св. Ѓорѓи (Ο ΑΓΙΟς ΓΕΟΡΓΙΟς ) во златна 
туника и црвена наметка со маченички крст во раката, до него св. Мина (Ο 
ΑΓΙΟς ΜΗΝΑC ), кој на себе носи златен панцирен елек, црвена наметка, 
крст во десната и копје во левата рака. До него е претставен монах со црна 
и не многу долга брада, во мантија и монашка капа (пана) на главата. На 
десната рака, со која благословува, му виси долгата бројаница, а во левата 
држи модел на мала куполна црква и отворен свиток ( μακάριοι ὁι ὗπο μονῇ ζ 
ἒλπίδι πεοι...). Од неговата сигнатура единствено е останато ( Ο ΑΓΙΟC ΔΙ.....
Ος ), најверојатно св. Дионисиј. (сл. 2) До него е насликан св. Димитриј ( Ο 
ΑΓΙΟC ΔΗΜΙΤΡΙΟς ) во златна туника, зелена наметка и со крст во раката. 
Помеѓу св. Мина и св. Дионисиј со црвена боја е испишана 1837. година, а 

5 Опширно со повеќе примери, С. Цветковски, Живописот на XIX во Струга и 
струшко, иконопис и фрескоживопис, 31-80, 108-112, 158-172 (во печат).

6 С. Цветковски, Живописот на XIX во Струга и струшко, 63-72; За зографите 
од Колакија и родот Ламбу, Δ. Ευγενίδου, Μια “συντεχνία“ αγιογράφων του 19 ου αιώνα 
τρᾳ Κολακιά, Μακεδονικά 22, Θεσσαλονίκη 1982, 180-185; A.I. Tsigkaropoulou, Studies of 
Hagiographer Guilds in the Region of Macedonia during the 18th and 19th centuries. The Lampou 
Family: the Earliest Hagiographer Family from Kolakia, Series Byzantina VI (2008), 103-116. 

7 S. Cvetkovski, The icons of the painters from Kolakia in the churches at Struga and Debar 
from the XIX century, In: Collection of scientific works in honor of emeritus professor George 
Valenis, Thessaliniki 2019 (in print).
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над фигурата на св. Ѓорѓи е испишан автографот – потпис на зографот: χείρ 
μαργαρήθη. λάμπ8 εκ κολακία. (сл. 3)

Меѓу насликаните претстави од долната зона на иконата најмногу вни-
мание привлекува фигурата на св. Дионисиј, за која мислиме дека го прет-
ставува големиот монах и подвижник од планината Олимп. Тоа го сугерираат 
иконографските особености на неговата претставата: монах со мантија и 
монашка капа на главата, во едната рака носи отворен свиток и модел на 
мала црква а во другата бројаница, иконографски атрибути присутни на 
повеќето од неговите сликани портрети во живописот од XVI до XIX век.8 

Десетина години подоцна Дичо Зограф претставата на св. Дионисиј ја 
слика на една икона од иконостасот на црквата Св. Архангел Михаил во село 
Битуше. Според ктиторскиот натпис, како и според приложничките записи 
на некои од престолните икони произлегува дека иконите за иконостасот 
се сликани во две фази, постарите 1837 г., (престолни икони на Христос 
Богородица Јован Претеча и Архангел Михаил), а останатите престолни, 
празнични и апостоли се сликани од Дичо Зограф во 1848 г.9 Иконата на 
св. Дионисиј Олимпски (s{tyf’i˘ D`onis ...) е поставена во највисокaта зона 
меѓу иконите на апостолите заедно со иконата на св. Наум Охридски. Дичо 
Зограф, св. Дионисиј го слика како допојасна претстава во монашка одежда, 
со густа црна брада која кон крајот се собира, монашки кукул со кој е покри-
ена главата на светецот декориран со црвени крстови, мантија и аналаф (сл. 
4). Во левата рака носи модел на куполна црква а со десната, на која има и 
црвена бројаница, благословува. Од иконографските особености повторно го 
издвојуваме моделот на куполна црква во раката на светецот како негов пре-
познатлив иконографски атрибут. Важно е да се истакне дека Дичо Зограф 
одредницата, односно упатство за сликање на св. Дионисиј го внесува уште 
во својата постара ерминија ( God. d. Gr. 412 ) од 1844 г., каде во описот на 
светецот е запишано: Pre d`onis`o§ mlat¢ nova brada n’ raso na glave i manast`r 
vr$ka ( bradata mal$ podelga).10 

Меѓу бројните икони во црквата Св. Ѓорѓи во Лазарополе се издвојува 
една интересна икона на која е претставена допојасна претстава на монах 
со кукул на глава, монашка мантија со аналаф и монашки појас, кој во ле-

8 Γ.Χρ. Τσιγάρας, Εικονογραφικοι τύποι του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, 79-109, 
посебно 92-101, Εικ. 12-30; A. Sеrafimova, Notes on the Depictions of St. Dionysius of 
Olympus, 135-136; ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Δρυμός, Λητή, Μελισσοχώρι), 
Θεσσαλονίκη 2004, 153, 177, 189, 206. (Δ. Μακροπουλου ). 

9 Иконите на Дичо Зограф од црквата Св. Архангел Михаил во Битуше ги споменува 
Е. Алексиев, Дичо Зограф, Скопје 1997, 13.

10 С. Цветковски, Дичо Зограф Ерминија (1844 г.), Скопје 2019, л. 3б.
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вата рака носи модел на четирикуполна црква а во другата затворен свиток. 
Покрај неговата глава испишана е сигнатура св. Дионисиј Аеропагит ( s{tyf’i˘ 
D`oni˘s areopagi˘tß). Над неговиот сликан ореол поставен е бронзен опков 
декориран со цветнолисна орнаментика, на кој е испишана и годината 1849.  
Св. Дионисиј Аеропагит е еден од првите епископи на Атина ракоположен 
од апостол Павле, како негов ученик и следбеник. Во византиската, средно-
вековна уметност секогаш се слика како постар архиереј со омофор, фелон 
или полиставрион, меѓу црковните отци11 или, пак, во композицијата на 
Успението на Богородица.12 Овој учен богослов и апологета маченички ќе 
пострада во длабока старост на возраст од деведесет години кон крајот на I 
век ( + 96 година). Неговото мачеништво во уметноста понекогаш се прет-
ставува со отсекување на главата.13 Додека, пак, св. Дионисиј Олимпски во 
пост-византиската уметност и уметноста на доцниот Среден век секогаш се 
слика како монах, што ја доведува во прашање автентичноста на сигнатурата 
на иконата од Лазарополе. На мислење сме дека, на оваа икона всушност, 
по сите иконографски особености е насликан Дионисиј Олимпски а не Ди-
онисиј Аеропагит како што тоа го објаснува сигнатурата.

Портретите на св. Дионисиј Олипски во уметноста на некогашната 
диецеза на Охридската архиепископија продираат преку делата на зографите 
од Корча. Атанас Зограф неговата најрана претстава ја слика на иконата од 
катедралната црква Богородица Живоносен источник во Корча од 1773 г.,14 
а подоцна и неговиот син, Трпо Зограф, св. Дионисиј го слика во гробниот 
параклис на католиконот на манастирот Св. Наум во 1800 г.,15 и на една 
икона од црквата Св. Петка во Премет датирана, исто така, во1800 г.16 На 
овие сликани претстави воочлива е поврзаноста на св. Дионисиј Олимпски 
и св. Наум Охридски: на иконата од Корча, св. Дионисиј е насликан меѓу 
неколкуте монаси до композицијата на Седмочислениците во чија средина 

11 Сликарскиот прирачник на Дионисиј од Фурна препорачува св. Дионисиј Ареопагит 
да се сликака како старец со долга бела и раздвоена брада во архиерејска одежда Cf. М. 
Медић, Стари сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из 
Фурне, Београд 2005, 393.

12 М. Медић, op. cit., III, 373.
13 Ibid, 483.
14 Icons from the Orthodox Community of Albania, A. Tourta (ed.), Thessaloniki 2006, 

154-155, cat. nº. 52, (E. Drakopolou); Портретите на св. Дионисиј Олимпски, Константин и 
Атанас Зографи ги сликаат и на Св. Гора Атонска во манастирите Филотеј, Ксиропотам и 
скитот на Св. Ана во 1758,1762 и 1783 г. На сите овие претстави св. Дионисиј е насликан 
без моделот на црквата, единствено носејќи затворен свиток во рацете, Cf. Γ.ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, 
ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1752-1783), ΑΘΗΝΑ 2003, 198, Εικ. 159, 171, 173.

15 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, второ издание, Скопје 2004, 126-127, сл.74; 
A. Serafimova, op. cit., 137-139, Fig. 2.

16 Icons from the Orthodox Community of Albania, 178-179, cat. nº. 61.
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најистакнато место го има св. Наум. На иконата од црквата св. Петка во 
Премет, св. Дионисиј е насликан до св. Наум, заедно со св. Харалампиј, 
св. Серафим од Аграфа и св. Висарион епископ на Лариса како газат на 
еден змеј со пет глави, персонификација на чумата. Сите насликани свет-
ци се заштитници од болести и познати чудотворци и исцелители. Накрај 
Трпо Зограф, св. Дионисиј Олимпски го слика во гробниот параклис на св. 
Наум меѓу посебно избраните монаси, под циклусот на патронот на парак-
лисот.17 Континуитетот во сликањето на портретите на Дионисиј Олипски 
во Охридско-корчанскиот зографски круг во првите децении на XIX век, го 
продолжува зографот Михаил Анагност од Самарина, кој св. Дионисиј го 
слика 1826 г., како допојасна претстава на една икона од Охрид.18 И на оваа 
икона, многу вешто конципирана, заедно со Дионисиј Олипски е насликан 
св. Наум заедно со св. Климент Охридски.19 За разлика од зографите од Кор-
ча, Михаил од Самарина Дионисиј го слика со моделот на црква во рацете.20

Зографот Димитриј Ламбу од Кοлакија кој припаѓа на сосема друга 
традиција неговиот портрет го слика на иконата од Модрич во 1837 г., пов-
торувајќи ја најсложената редакција на неговиот портрет, со моделот на 
црквата и испишаниот свиток во едната раката и бројаница во другата. 

Во живописот на Дичо Зограф, сликаната претстава на Дионисиј 
Олимпски, несомнено е настаната под влијание на Михаил Анагност од 
Самарина, кај кого Дичо ги усовршува зографските техники и вештини, а 
подоцна, и краток период и заедно соработуваат. Упатството за сликање на 
овој светец, веќе одбележавме, Дичо го внесува во својата прва ерминија 
од 1844 г. Со неговото сликање во Битуше, Дичо, всушност, св. Дионисиј 
Олимпски го внесува во уметноста на преродбата во Македонија, како што 
тоа го направи и со портретите на св. Ѓорѓи Нови Јанински, св. Григориј 
Палама, како и со портретите на Киево-печерски светци, св. Владимир кнез 
Киевски и Теофил Печерски.21 Истовремено, Дичо ја продолжува традиција-
та на заедничко сликање на Дионисиј и св. Наум Охридски, започната во 

17 Опширно Ц. Грозданов, op. cit., 125-130.
18 A. Serafimova, op. cit., 139-141, Fig. 5.
19 Ј. Тричковска, Хронологија на раните дела на зографот Михаил (Анагност) од 

Самарина, Patrimonium.mk 7-8 (2010), 412-413, сл. 10; A. Serafimova, op. cit., 140.
20 Зографот Михаил од Самарина, претходно, во 1819 г. св. Дионисј Олимпски го 

слика и во црквата на Преображение Христово во Самарина близу Гревена, со монашки 
кукул на главата, модел на црквата во рацете, бројаница и игуменска патерица (Ν.Χ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΕ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004, 
257, Πιν. 80, β.

21 Ц. Грозданов, Уметноста и културата на XIX век во западна Македонија, Скопје 
2004, 155-177; С. Цветковски, Живописот на Дичо Зограф и Аврам Дичов, прилози и студии, 
Струга 2010, 57-67, сл. 1-7.
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втората половина XVIII век. Сликаната претстава на иконата од Лазарополе 
го потврдува континуитетот на неговото присуство и сликање во уметнос-
та од втората половина на XIX век, но укажува и на сè уште недоволната 
востановеност-усталеност, што кај одредени зографи доведува до колебање 
околу атрибуцијата и неговите иконографски особености.

Портретите на св. Дионисиј Олимпски сликaни за црквите во Охрид 
и Западна Македонија говорат за еден особен и динамичен период во умет-
носта во Македонија и на Балканот од XIX век и големата мобилност на од-
редени зографи и зографски тајфи кои со својата работа покривале широки 
простори, понекогаш и многу подалеку од својот домицилен зографски круг. 
Зографите од Самарина (Северен Епир) и Колакија (солунско), изведувајќи 
нарачки за црквите во најтесната диецеза на Охридската архиепископија 
во првата половина на XIX век, внесуваат и одредени новини во своите 
тематски опуси преку сликање на претстави на светци кои биле особено 
почитувани и славени во средините од каде што доаѓале. Портретите на 
св. Дионисиј Олипски ги прифаќаат и домашните зографи во овој случај 
дебарско-мијачките, пред сè, Дичо Зограф и некои од неговите следбеници 
сликајќи ги во живописите од средината и втората половина на XIX век.
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THE PORTRAITS OF ST. DIONISYS OF OLIMP  
ON THE ICONS FROM THE TIME  
OF THE NATIONAL RENAISSANCE IN MACEDONIA

Summary

In the text three newly identified portraits are published of St. Dionysius 
from Olympus from the middle and second half of the 19th century, from the 
churches in western Macedonia. These are portraits painted on three icons, the 
oldest dating from 1837 and painted on an icon of St. Athanasius from the village 
Modrič, Struga, by the zograf Margarit Lambu from Kolakia, Thessaloniki. 

In 1848 Dičo Zograf painted the portrait of St. Dionysius of Olympus on 
an icon of the iconostasis of the church of St. Archangel Michael in the village 
Bituše, Debar, and sometime towards the end of 19th century St. Dionysius of 
Olympus was also painted on an icon in the church in Lazaropole. 

In all of these paintings, St. Dionysius of Olympus is depicted as a monk 
with a monastic cap, with a model of a small church, an open scroll and a rosary 
in his hands.

On the icon from Lazaropole the monk with monastic cap and domed church 
in his hands is signed as Dionysius Aeropagitus, but according to the iconographic 
features without a doubt the image featured is Dionysius of Olympus. In medieval 
art Dionysius Aeropagitus is always depicted as an elderly archbishop with white 
curly thick hair and long split beard among the holy fathers / archbishops or in 
the composition of the Dormition of the Mother of God.

Other than that, the portraits of St. Dionysius of Olympus in the art of 
the diocese of the Ohrid Archbishopric infiltrated in the second half of the 19th 
century, and his earliest paintings were painted by the zografs of Korça: Atanas 
Zograf on an icon in the Museum of Korça dated 1773, followed by his son 
Trpo Zograf on an icon of the Mother of God with saints in the church of St. 
Paraskevi (Petka) in Premet in 1800. In the same year he also painted the portrait 
of Dionysius in the funeral catholicon of St. Nahum in the catholicon of the 
monastery of St. Nahum. 

Later, in 1826, the zograf Michael from Samarina painted a portrait of St. 
Dionysius of Olympus on a very interesting icon from Ohrid. 
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The three newly discovered portraits actually represent the continuity of 

this older tradition and attest to breakthroughs of cults and portraits of saints, in 
this case Dionysius of Olympus, whose cult is especially revered and celebrated 
between Meteora, Thessaly, Thessalonica and Mount Athos.



Сл. 1. Икона, св. Атанасиј, црква Св. Богородица с. Модрич, 1837 г., зограф Маргарит Ламбу   
Fig.1. icon, st. Athanasius, Church of the Dormition of the Virgin village Modrič, 1837 y.,  

zograf Margarit Lambu



Сл. 2. Св. Георги, св. Мина, св. Дионисиј, св. Димитриј, икона св. Мина, икона св. Атанасиј Александриски, 
1837 г., зограф Маргарит Ламбу

Fig. 2. St. George, st. Minas, St. Dionysius and st. Dimitrios, icon, st. Athanasius1837 y.,  
zograf Margarit Lambu

Сл. 3. Св. Дионисиј Олимпски, икона св. Атанасиј 1837 г., зограф  Маргарит Ламбу
Fig. 3. St. Dionysius of Olympus , icon, st. Athanasius1837 y., zograf Margarit Lambu



Сл. 4. Св. Дионисиј Олимпски, икона, црква Св. Архангел Михаил, с. Битуше, Дебарско, 1849 г.,  
автор Дичо Зограф

Fig. 4. St. Dionysius od Olympus, icon church St. Archangel Michail, village Bitushe, 1849 y.  
autor Dico Zographos



Сл. 5. Св. Дионисиј Олимпски, икона, црква Св. Ѓеорги Лазарополе, последна четвртина на XIX век
Fig. 5. St. Dionysius od Olympus, icon, Church St. George of Lazaropole
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ИЛУСТРАЦИИ НА СТАРИОТ ЗАВЕТ  
ВО ОЛТАРНИОТ ПРОСТОР НА ЦРКВАТА  
УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА  КАМЕНСКО ВО ОХРИД

Aпстракт
Тема за научна анализа во овој текст е дел од иконографскиот репертоар во ол-
тарниот простор на црквата Успение на Богородица – Каменско во Охрид, поточ-
но композициите инспирирани од Стариот завет, насликани во горните зони и 
сводните површини на протезисот и ѓакониконот. Потребата за презентирање 
на овие сцени произлегува од тоа што во овој храм, според досегашните истражу-
вања, насликан е најобемниот циклус на старозаветни теми во целокупното тво-
рештво на најзначајниот зограф на XIX век, Дичо Зограф. Меѓу другото треба да се 
забележи дека меѓу вообичаениот избор на старозаветни настани, како: Данило во 
пештерата со лавовите, Жртвите на Каин и Авел, Мојсеј и Богородица несогорлива 
капина, Трите момчиња во огнена печка, Гостољубието на Аврам и Жртвата на 
Аврам, прикажани се и одредени старозаветни сцени кои мошне ретко се дел од 
иконографскиот репертоар на храмовите, не само од периодот на XIX век, туку и во 
средновековното фреско сликарство: Св. Илија со молитва носи оган од небото и ја 

пали жртвата и Јов поради трпението добива двојно повеќе од она што бил лишен.

Клучни зборови: Дичо Зограф, Каменско, Фреско сликарство, Стар завет, Олтар

Abstract 
The theme of analysis of this text is part of the iconographic repertoire in the altar space 
of The Church of the Assumption of the Mother of God - Kamensko in Ohrid, more precisely 
the compositions inspired by the Old Testament, painted in the upper zones and the vaulted 
surfaces of the prosthesis and the diaconicon. The need for presenting these scenes stems 
from the fact that this temple features the most extensive painted cycle of Old Testament 
themes in the entire work of the most important painter of the XIXth century, Dico Zograph, 
according to previous research. Among other things, it should be noted that among the 
almost common choices of Old Testament events, such as: Daniel in the lions’ den, The 
victims of Cain and Abel, Moses and the Virgin like a bramble that does not burn, The three 
men thrown in the fiery furnace, the hospitality of Abraham and Abraham‘s sacrifice of 
Isaac, are shown and certain Old Testament scenes that are rarely part of the iconographic 
repertoire of the temples, not only in the XIXth century, but also in medieval fresco painting: 
St. Elijah through prayer brings fire from heaven and burns the sacrifice, and Job’s patience, 
which sees him receive twice as much as that of which he was deprived.

Key words: Dicho Zograph, Kamensko, Fresco painting, Old Testament, Altar
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Иконографскиот репертоар во црквата Успение на Богородица - Камен-
ско во Охрид (сл.1)1 го претставува најобемното и едно од најсочува-

ните дела на зографот Дичо Зограф од село Тресонче,2 централна фигура 
во уметноста од средината и третата четвртина на XIX век во Македонија. 
Творештвото на овој мајстор, кој во својот работен век од триесетина години 
изработил импозантен број од над 2000 икони и насликал околу тринаесе-
тина фреско целини, го следиме и на територијата на соседните држави: 
Србија, Бугарија, Албанија и Грција.  

При неодамнешните aнализи на живописот во Каменско, еден од најре-
презентативните храмови од периодот на преродбата во Македонија, во ол-
тарниот простор на храмот наидовме на илустрации на теми чија основна 
книжевна предлошка се текстовите од Стариот завет. Тие се застапени во 
горните зони на ѕидовите и сводните површини на протезисот и ѓакониконот 
во црквата. Заради раритетноста на сцените, во овој текст ќе ги посочиме и 
останатите сочувани примероци со старозаветна тематика во иконописот и 
ѕидното сликарство од Дичовиот опус. 

Почнувајќи од сцените во протезисот, во втората зона на северниот 
ѕид, веднаш до иконостасот, свое место добила темата Даниил во пеште-
рата со лавовите (danil¢ vo lovh lebov¢ priim=lety pi’ù$ w‘ avak$ma cre’z¢ 
aggela) (сл.2).3 Од западната страна на сцената е прикажан пророкот Даниил 
пред пештерата, како го чуваат два лава.4 Тој ги подигнува двете раце кон 
Архангел Михаил кој се спушта на облаци и го држи пророкот Авакум за 
коса, а тој во рацете ја носи храната за Даниил - две корпи со леб и риба.  

1 Според ктиторскиот натпис од надворешната страна над јужната врата на 
ѓакониконот, изградбата на црквата била завршена во 1839 година, Cf. И. Снегаров, Из 
старините в Македония, Годишник на Духовната академия Св. Климент Охридски, София, 
том VI, (XXXII), 10, 1956 – 1957, 406; Д. Ќорнаков, Резбите и други натписи во црквата 
Света Богородица Каменско, КН VI (1975), 79; Ц. Грозданов, Непознати и малку познати 
портрети на словенските учители во уметноста на XIX век, Климент Охридски и улогата 
на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета, Скопје 1989, 242; 
В. Грозданова Коцевски, Ктиторските натписи од црквата Успение на Богородица – 
Каменско во Охрид, Патримониум. МК бр.11, Скопје 2013, 279 - 286.

2 Живописувањето на храмот се одвивало во две фази. Првата фаза на сликарството е 
дело на Дичо Зограф и неговите соработници, изведено во периодот на 1863 и 1864 година, 
а втората фаза е поврзана со зографите од село Лазарополе, Крсто, Русалим и Рафаил, кои 
по наредба на црковната управа пресликале дел од храмот во 1924 година, Cf. В. Грозданова 
Коцевски, op. cit., 281, 285. 

3 За развојот на темата и средновековни примери, Cf. С. Габелић, Циклус Арханђела 
у Византијској уметности, Београд 1991, 88 - 89.

4 Бројот на лавовите и во пораните примери варира од два до седум, Cf. Ibidem, n. 
135; Во Ерминијата на Дионисие од Фурна каде детално е опишана сцената, споменати 
се седум лавови, Cf. М. Медић, Стари сликарски приручници, III, Ерминија о сликарским 
вештинама Дионисија из Фурне, Београд 2005, 227.
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Во литературата е познато дека за овој настан постојат две легенди. Пора-
ната се потпира на стиховите од Книгата на пророк Даниил (6, 16 - 22), а 
подоцнежната е дополнение на Данииловата книга, но, не е наведена во сите 
преводи на Библијата (14, 32 - 35).5 Претставувањето на Авакум како учесник 
во овој настан, укажува на тоа дека илустрирањето е според втората легенда, 
каде се споменува и пророкот Авакум. Оваа старозаветна тема со евхари-
стично значење своите почетоци ги бележи уште во ранохристијанскиот 
период, а не ретко е дел и од иконографскиот репертоар на византиските и 
доцносредновековните храмови.6 Во светогорската ерминија на Дионисие 
од Фурна оваа тема е детално обработена,7 за разлика од Дичовата ерминија 
каде што не е наведена, но како дел од неговото творештво ја среќаваме и 
во горните делови на олтарниот простор на манастирската црква Св. Бого-
родица Пречиста – Кичевска (1852 г.).8 

Епизодите со принесување на Жртвите на Каин и Авел се поставени 
една наспроти друга, источно од сцената Даниил во пештерата (сл. 3.). На 
западната страна стои Каин (jertva kainova),9 кој со рацете ги покрива своите 
очи во знак на покајание, а на камениот постамент покрај него е неговата 
приносна жртва - сноп со жито кој силно гори, што го симболизира гневот на 
Бога (1. Мој. 4, 3). Од спротивната страна е Авел (jertva avelova) со подиг-
нати раце кон небото, а стои покрај камен постамент, на кој гори жртвеното 
јагне (1 кн. Мој. 4, 4). Интересно е да се напомене дека и во двете ерминии 
овие епизоди се со идентичен опис, но, за разлика од Дионисиевата, каде 
настанот е именуван како Каин и Авел принесуваат жртва, во ерминијата 
на Дичо необјасниво е сигнирана како Адам и Ева го оплакуваат Авел.10 
Оваа старозаветна сцена во творештвото на Дичо ја среќаваме како дел од  
иконографскиот репертоар на олтарниот простор на манастирската црква  
Св. Богородица Пречиста – Кичевска (1852 г.)11 и во горните зони на 

5 С. Габелић, op. cit., 88.
6 Ibid, loc. cit.
7 Во Ерминијата на Дионисие даден е опис на моментот кога Архангел Михаил го 

држи пророкот Авакум за коса, Cf. М. Медић, op. cit., 227.
8 Ј. Тричковска, Живописот во манастирската црква Богородица Пречиста 

- Кичевска, Света Пречиста Кичевска, Скопје 1990, 86 – 87; С. Цветковски, Пречиста 
Кичевска, Охрид 2013, 40.

9 Сигнатурите на Каин и Авел се испишани од зографите од с. Лазарополе, кои 
пресликале дел од сцените во Каменско во 1924 година. 

10 A. Василиев, op. cit., 50; M. Медић, op. cit., 181.
11 J. Тричковска, Живописот во манастирската црква, 87; С. Цветковски, Пречиста 

Кичевска, 40.
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олтарниот простор во црквата Св. Георги Победоносец во с. Рајчица  
(1848 – 1852 г.).12 

Во втората зона на северниот ѕид од протезисот, под композицијата 
Жртвите на Авел и Каин, претставена е композицијата Мојсеј и Богородица 
несогорлива капина (2. Мој. 3, 1 - 6) (сл. 4.). На десната страна од сцената 
е прикажан клекнатиот Мојсеј како ги соблекува сандалите, бидејќи стои на 
светата земја, а пред него е стадото овци. Од другата страна му приоѓа ангел 
со отворен свиток во рацете. Текстот на свитокот е во мошне лоша состојба 
и не може да се исчита, но, според постарите примери се претпоставува 
дека текстот ја кажува тајната за непорочното зачнување на Богородица. 
На крајната лева страна од композицијата е претставата на Богородица со 
Христос дете во десната рака, поставена во капината која гори. 

И оваа композиција ја среќаваме само во два храма каде работи Дичо: 
во олтарниот простор на манастирската црква Св. Богородица Пречиста – 
Кичевска (1852 г.)13 и во горните зони на олтарниот простор во црквата Св. 
Георги Победоносец во с. Рајчица (1848 – 1852 г.).14 При анализирање на 
иконографијата од трите познати Дичови примери, може да се забележи дека 
трите композиции се со иста схема, со исклучок на тоа што во Каменско, 
Христос е во рацете на Богородица, а на останатите два примери Христос е 
претставен во медалјон. Необично е тоа што и во двете ерминии, Диониси-
евата и Дичовата, упатството за сликање на Христос е дека Богородица треба 
да го држи во раце. Во Дионисиевата е дообјаснето дека местоположбата на 
Христос е променлива во зависност од тоа кој книжевен извор би се користел 
за обликување на композицијата.15 

Иконографскиот репертоар во протезисот се заокружува со двете 
композиции Трите момчиња во огнена печка (сл. 5.) и Гостољубието на 
Аврам (сл. 6.). Тие се насликани во втората зона над протезисната ниша, а 
ги зафаќаат северната и јужната страна на источниот ѕид од протезисот.16 И 
двете сцени кои се меѓусебно идејно поврзани, ги претставуваат старозавет-
ните праобразби на евхаристичната жртва, со што се оправдува и нивното 
присуство во олтарниот простор каде се претставува и чесната трпеза. Нео-

12 Ј. Тричковска, За сликарството во црквата Свети Георгиј Победоносец во село 
Рајчица, Метох на Бигорскиот манастир, Зборник на трудови, 20 години возобновено 
монаштво, Бигорски манастир Св. Јован Крстител, 2015, 408.

13 Ј. Тричковска, Живописот во манастирската црква, 86 - 87; С. Цветковски, 
Пречиста Кичевска, 40.

14 Ј. Тричковска, За сликарството во црквата, 408.
15 А. Василиев, op. cit., 53; M. Медић, op. cit., 195.
16 Дичо Зограф овие две сцени во олтарниот простор ги поставува според постарите 

примери на овие теми од периодот на XVI и XVII век, Cf. С. Петковић, Зидно сликарство 
на подручју Пеħке патријаршије 1557 – 1614, Нови Сад 1965, 101. 
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пходно е да се напомене дека сигнатурите на двете композиции се испишани 
од лазарополските зографи во 1924 година. 

Северно поставената композиција Трите момчиња во огнена печка, 
претставува илустрација на стиховите од пророкот Даниил (3, 19 - 23). Во 
централниот дел на композицијата се претставени трите момчиња Ананија, 
Мисаил и Азарија, како стојат со подигнати раце во печката, од која изле-
гуваат огнени јазици, а изведена е како куќа со кров на две води. Зад нив во 
печката стои архангел Михаил и со раширени раце ги разладува. Во пред-
ниот дел на сцената се прикажани двајца војници, кои ги фрлиле момчињата 
во печката, а во долниот лев агол е прикажана златната статуа пред која 
одбиле да се поклонат трите момчиња. Во заднината на сцената се гледаат 
неколкукатни архитектонски кулиси.17 

Како иконографска новина на сцената, во однос на постарите приме-
роци,18 може да се издвои присуството на војниците и златната статуа. Овие 
елементи најчесто се дел од настанот кога Навуходоносор ги присилува три-
те момчиња да се поклонат пред идолот, а кој според кажувањата на Даниил 
претходи на оваа сцена (3, 1 - 18), што може да се заклучи дека во овој случај 
зографот направил необична иконографска синтеза на два настани. Познато 
е дека Дичо Зограф оваа композиција претходно ја слика и во потсводниот 
простор на јужниот ѕид од олтарниот простор на манастирската црква Св. 
Богородица Пречиста – Кичевска (1852 г.).19 

Композицијата на јужната страна, Гостољубието на Аврам (1. Мој. 
18, 1 - 10) претставува префигурација, односно симболична претстава на 
Тајната вечера. Сцената е сместена во дворот на куќата на Сара и Аврам. 
Централно е поставена кружна трпеза прекриена со флорално декорирано 
платно, на која е поставено храна и прибор за јадење. Околу неа, на барокно 
декорирани клупи седат три ангели кои со десната рака благословуваат, а со 
другата посегаат кон трпезата, додека Аврам и Сара принесуваат чинии со 
јадење. Во заднината се претставени архитектонските кулиси на куќата и 
разгранетиот Мамвриски даб.20 Иконографското решение на оваа сцена во 

17 И во двете ерминии, на Дионисие и Дичо, дадени се идентични упатства за сликање 
на сцената, а Дичо до детали ги следи при претставувањето, Cf. А. Василиев, op.cit., 60; 
M. Медић, op. cit., 223.

18 За постара литература и примери, Cf. С. Габелић, op. cit., 87–88.
19 Ј. Тричковска, Живописот во манастирската црква, 86-87; С. Цветковски, 

Пречиста Кичевска, 40.
20 Во деталниот опис за оваа сцена во Дичовата ерминија се опишани и епизодата со 

човекот кој ја коле овцата и детаљот со главата од теле, која треба да стои во чинијата, Cf. 
А. Василиев, op. cit., 45; И во ерминијата на Дионисие е наведена оваа тема, Cf. M. Медић, 
op. cit., 223.
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Каменско во целост ги следи примерите создадени од средновековните21 и 
поствизантиските мајстори.22 Иконографски – стилски елемент во сцената 
кој е модифициран под влијание на поновите текови на црковно сликање, 
секако е стилското моделирање на клупите, односно нивното украсување со 
декоративни акантусови форми, но и нагласените флорални мотиви на тр-
пезното платно. При истражување на Дичовиот опус наидовме на уште два 
примероци од оваа тема. Првиот го насликал на сводниот дел од олтарниот 
северен ѕид на Св. Богородица Пречиста – Кичевска (1852 г.),23 а вториот на 
иконата со елипсовидна форма, која денес се чува во црквата Св. Богороди-
ца Перивлепта во Охрид (1866 г.).24 Подоцна, со идентична иконографска 
схема неговиот син, зографот Аврам Дичов, ја повторува оваа композиција 
во олтарот на црквата Св. Апостоли во Пеќ.25 

Во втората зона на ѓакониконот, на северната и јужна страна од ис-
точниот ѕид, една до друга, насликани се двете теми кои ретко се дел од 
иконографската програма на храмовите од XIX век: св. Илија со молитва 
носи оган од небото и ја пали жртвата (ὁ ἠλίας διὰ προσευχῆς ἔφερε πῦρ ἐζ 
οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσε τὴν θυσίαν) (сл. 7.) и Јов поради трпението добива 
двојно повеќе од она што бил лишен (сл. 8.). Неопходно е да се нагласи 
дека овие две композиции се единствени досега откриени примероци во 
целокупниот опус на Дичо Зограф.

Текстуалната предлошка за илустрирање на темата кога св. Илија со 
молитва го носи огнот од небото и ја пали принесената жртва, се стиховите 
од Првата книга на Царевите (18, 31 - 42), а за детално иконографско облику-
вање Дичо Зограф ги следи сликовито дадените упатства во својата ерминија 
и таа на Дионисиј.26 Во долниот дел на сцената е прикажан св. Илија како 
стои со раце подигнати кон небото. Молитвата која ја кажува е испишана 
на отворен свиток кој го држи во левата рака: Κύρι~ε ὁ θεός ἐπάκουσόν μου 

21 Постара литература за средновековните примери, Cf. С. Габелић, op. cit., 64 – 65.
22 За примери од поствизантискиот период, Cf. С. Петковић, op. cit., 101. 
23 Ј. Тричковска, Живописот во манастирската црква, 86 -87.
24 Според формата на иконата се претпоставува дека таа била дел од иконостасот 

кој Дичо го сликал за црквата Св. Богородица Перивлепта во 1866 г., Cf. К. Балабанов, По 
повод сто години од смртта на Дичо Крстев Зограф од село Тресонче, Музејски гласник, 
бр.2, Скопје 1973, 16; Е. Алексиев, Дичо Зограф, Скопје 1997, 52; М. Георгиевски, Икони 
од охридскиот опус на Дичо Зограф, Охрид 1999 (каталог), 17; Од претходно е познато 
дека оваа тема во уметноста на 19 век излегува од олтарниот простор и станува дел од 
иконостасите, Cf. Д. Ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот 
на 18 и 19 век, Прилеп 1986, 154.

25 С. Цветковски, Живописот на Аврам Дичов во црквата Св. Апостоли – Пеќска 
патријаршија, Прилози, Одделение за општествени науки, XXXIX 1, МАНУ, Скопје 2008, 
142.

26 А. Василиев, op.cit., 57; M. Медић, op. cit., 213.
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σήμερον  ἐν πυρί. Во контекст на настанот, преводот би гласел: Господе 
Боже, послушај ме денес со огнот.27 Пред него, на релјефно обработен ка-
мен- жртвеник лежи жртвениот овен, а од небото се спуштаат огнени пла-
мени и ја горат жртвата. Од десната страна на сцената се прикажани група 
луѓе како седат на земја, вчудоневидени од случувањето. Во горниот јужен 
дел на сцената е претставен моментот кој следи по жртвувањето на овенот, 
поточно кога Илија се искачил на врвот на планината Кармил, се наведнал 
кон земјата и се моли (1.Цар., 18, 42), а необично е тоа што оваа епизода по 
жртвувањето не е наведена и во двете ерминии.28 Во овој случај молитвата 
на Илија би се објаснила со потребата на Дичо Зограф за збогатена нарација 
на композициите, карактеристика која се забележува во целиот негов опус, 
но и во делата на останатите зографи кои твореле во периодот на XIX век.

Следната сцена Јов поради трпението добива двојно повеќе од она што 
бил лишен е илустрирана според стиховите на Јов (42, 7-14), кој и покрај 
големите искушенија на кои бил ставен, не ја изгубил верата во Бога и заради 
тоа бил двојно награден. Иконографското решение на настанот е вообличе-
но според препораките дадени во Светогорската и Дичовата ерминија.29 Од 
северната страна на сцената е прикажан клекнатиот Јов, а зад него неговата 
жена и децата, како се молат. Пред нив е жртвеникот на кој се приложени 
овенот и телето, обвиени од пламени јазици. Во горниот дел е насликан 
еднокорабен храм, а пред него на рамнината стада на овци и говеда. Иако 
е очигледно дека се користени описите од ерминиите во претставување на 
темата, сепак постои една разлика во облеката која ја носат учесниците. Во 
ерминиите се сугерира дека облеката треба да биде златесто обоена и Јов 
да носи царска облека, но, во овој пример Јов и неговото семејство носат 
едноставна облека со црвен, син и сив колорит, составена од хитони и намет-
ки, а жените имаат и марами преку главите, како континуитет на користење 
на идентични ликовни и стилски елементи во целокупното сликарство на 
Каменско.30 

Последната старозаветна сцена во олтарниот простор е насликана на 
западната страна од сводот на ѓакониконот. Тоа е Жртвата на Аврам (сл.9), 
тема која е неизоставен дел од олтарната програмата на храмовите, а се 
илустрира според стиховите од Првата книга Мојсеева (22, 1 - 13). И во овој 
храм, како и во пораните познати примерoци на оваа тема,31 илустриран е мо-

27 Текстот со грчко писмо е испишан во ерминијата на Дионисие, Cf. M. Медић, op. 
cit., 213.

28 А. Василиев, op. cit., 57; M. Медић, op. cit., 213.
29 А. Василиев, op. cit., 61; M. Медић, op. cit., 231.
30 А. Василев, loc. cit.; M. Медић, loc. cit.
31 За постара литература, Cf. С. Габелић, op. cit., 67 – 68.
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ментот кога старозаветниот праотец Аврам е подготвен да го жртвува својот 
син Исак, кој мирно се предава, лежејќи на камениот саркофаг во долниот 
дел на сцената. Од небото слегува божјиот гласник - ангелот, кој со десната 
рака покажува кон овенот врзан за дрвото, во горниот лев агол на сцената. 
Во Каменско оваа сцена композициски е предадена во својата најосновна 
форма, без некое дополнително илустрирање со иконографски детали.32 Од 
досегашните проучувања запознаени сме со уште два примероци на оваа 
тема во Дичовото творештво, а и двата се насликани на парапетни плочи за 
иконостасите во црквите: Св. Богородица Пречиста – Кичевска (1865 г.)33 и 
Св. Богородица Перивлепта во Охрид (1866 г.).34

Спецификата на илустрираните теми од Стариот завет во Каменско 
не ја пронаоѓаме во нивните иконографски или ликовни решенија, туку во 
податокот дека некои од горенаведените теми мошне ретко се дел од иконо-
графската програма на храмовите кои датираат од периодот на XIX век. Но, 
позначајно е што во овој храм е формиран најобемниот циклус на староза-
ветни теми во целокупното Дичово творештво и тоа што дел од наведените 
сцени се единствени досега откриени од богатиот опус на најзначајниот 
зограф на XIX век на територијата на Македонија и пошироко.

32 Како дел од иконографската схема на оваа сцена во Дионисиевата ерминија 
наведени се и две момчиња кои го придружуваат Аврам и Исак при искачувањето на гората, 
што тука не е случај, Cf. M. Медић, op.cit., 189; Во ерминијата на Дичо овој настан не е 
наведен.

33 С. Цветковски, Пречиста Кичевска, 44.
34 Според сопствени теренски белешки.
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373Viktorija Grozdanova Kocevski

ILLUSTRATIONS OF THE OLD TESTAMENT  
IN THE ALTAR SPACE OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION 
OF THE MOTHER OF GOD  KAMENSKO IN OHRID

Summary

The iconographic repertoire in the church Assumption of the Mother of God 
- Kamensko in Ohrid represents the most extensive and one of the best preserved 
works of the painter Dicho Zograph from the village Tresonce, the central figure in 
the church art of the middle and the third quarter of the 19th century in Macedonia.

In recent analyses of frescoes in one of the most representative temples 
from the period of revival in Macedonia, with an emphasis on painting in the altar 
space, we came across illustrations of topics whose main literary inspirations are 
the Old Testament texts. They are present in the upper zones of the walls and the 
vaulted surfaces of the prosthesis and the diaconicon in the church.

In spite of the usual choice of Old Testament themes, such as: Daniel in the 
lions’ den, The victims of Cain and Abel, Moses and the Virgin like a bramble 
that does not burn, The three men thrown in the fiery furnace, the Hospitality of 
Abraham and Abraham‘s sacrifice of Isaac are shown and certain Old Testament 
scenes that are rarely part of the iconographic repertoire of the temples, not only 
in the period of the 19th century, but also in medieval fresco painting: St. Elijah 
through prayer brings fire from heaven and burns the sacrifice, and Job through 
patience receives twice as much as that of which he was deprived.

In the iconographic and stylistic analysis of the scenes, it can be noted that 
the specifics of the illustrated topics from the Old Testament in Kamensko are not 
found in their compositional schemes or artistic solutions, but in the fact that some 
of the above topics are rarely part of the iconographic program of the temples. 
More importantly, in this temple, the largest cycle of Old Testament themes in 
the entire Dicho work was formed, and some of these scenes are unique as far 
as has been discovered from the rich opus of the painter, who in his thirty-year 
career produced the impressive number of over 2000 icons and painted about 
thirteen fresco paintings, and whose traces can be followed in the territory of the 
neighboring countries: Serbia, Bulgaria, Albania and Greece.



Сл. 1. Црквата Успение на Богородица – Каменско
Fig. 1. The Church of the Assumption of the Mother of God - Kamensko

Сл. 2. Данило во пештерата со лавовите
Fig. 2. Daniel in the lions’ den



Сл. 3. Жртвите на Каин и Авел 
Fig. 3. The victims of Cain and Abel

Сл. 4. Мојсеј и Богородица несогорлива капина
Fig. 4. Moses and the Virgin like a bramble that does not burn



Сл. 5. Трите момчиња во огнена печка
Fig. 5. The three men thrown in the fiery furnace

Сл. 6. Гостољубието на Аврам
Fig. 6. The hospitality of Abraham



Сл. 7. Св. Илија со молитва носи оган од небото и ја пали жртвата
Fig. 7. St. Elijah through a prayer brings fire from heaven and burns the sacrifice



Сл. 8. Јов поради трпението добива двојно повеќе од она што бил лишен
Fig. 8. Job through patience receives twice as much as that of which he was deprived



Сл. 9. Жртвата на Аврам
Fig. 9. The Avram's sacrifice
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ПРИЛОГ КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА ИКОНОПИСОТ
ОД ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК
Икона Богородица Умиление и други светители

Aпстракт
Текстот содржи куса тематско-иконографска и стилско-ликовна идентификација 
на една икона од мал формат, сопственост на семејството Настеви од Скопје. 
Врз основа на иконографијата Богородица Умиление и други светители околу неа, 
сигнираната година и стилско-ликовните особености иконата е атрибуирана на 
зографот Крсте Поп Трајанович, чија зографска дејност се следи преку идентифи-
куваните дела во црквите во Скопје, Галичник, Дебар, Лазарополе, Ваташа. 

Клучни зборови: Крсте Поп Трајанович, Крсте зограф од Велес, икона св. Петар и 
Павле

Abstract 
The text contains a brief thematic-iconographic and stylistic-visual identification of a 
small format icon, owned by the Nastevi family in Skopje. Based on the iconography of the 
Mother of God and other saints around her, the signed year and the stylistic and painting 
characteristics, the icon is attributed to the painter Krste Pop Trajanovich, whose painting 
activity is followed through identified works in the churches in Skopje, Galichnik, Debar, 
Lazaropole and Vatasha.

Key words: Krste Pop Trajanovich, Krste painter from Veles, icon of St. Peter and Paul

Во февруари 2019 година во НУ Национален конзерваторски центар - 
Скопје беше донесена на конзерваторски третман една икона, приватна 

сопственост на семејството Настеви од Скопје1 (сл. 1.). Тематско-иконограф-
ското богатство на иконата, на дрвен носач од мал формат (дим: cca 37 х 27 х 
1,7 см) да се насликани дури осум фигури во симетричен сооднос, врамени 
во една дискретна, но барокизирана рамка, не останаа незабележани, поради 
што, на иконата ѝ беше посветено должно внимание. Покрај иконографското 
читање, беше неопходно иконописот да се ситуира во хронолошки рамки, 
особено да се лоцира авторот, односно сликарското ателје од кое произлегла. 

1 Конзерваторските работи на иконата ги изврши м-р Невенка Величковска.

Мирјана M. Машниќ
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Опис на иконата

Во централниот дел на иконата на темносина заднина е насликана 
полуфигурата на Богородица со Христос дете. Таа го држи Богомладенецот 
со двете раце од својата десна страна во поза која се нарекува Умиление 
(Елеуса). Со дел од главата Христос ја допира главата на Богородица, а 
двајцата гледаат напред. Левата рака Христос ја наслонил врз градите на 
Богородица, а со десната придржува развиен свиток протнат под  пазувата, 
на кој е испишан текстот од почетокот на неговата јавна мисија во синагогата 
во Назарет: „Дух Господов е врз мене (затоа ме помаза да им соопштам 
радосна вест на бедните).“

Во горниот дел од иконата два ангели, сигнирани со М и Г (Михаил 
и Гаврил) лебдат врз облаци и со едната рака ја придржуваат круната врз 
главата на Богородица, а во другата држат гранка со расцутени кринови.

Иконографијата е дополнета со двајца светители во благ наклон по-
ставени од едната и другата страна на Богородица и Христос - Св. Никола 
(ÒÓáØÈ Í¸ÊÎËÀ) во архиерејски орнат и свештеномаченикот Харалампиј 
(ÒÓáØÈ ÇÀÑÀËÀÌÏ¸ç)  познат во народот како „господар над сите бо-
лести“. На двата внатрешни агли во долниот дел од иконата на светлосина 
заднина во  декоративни картуши се насликани двајца коњаници - Св. Георги 
на бел коњ кој ја спасува принцезата од змејот (ÒÓáØÈ ÆÄÖÑÆ¸È) и Св. 
Димитриј на црвен коњ кој го убива царот Калојан (ÒÓáØÈ ÃÈÌÈÓÑØ). 
Во средишниот дел меѓу двата коњаници, во мал овален картуш е сигнирана 
годината 1827.2 Целата композиција е врамена со дискретна декоративна 
бордура. 

Освен вообичаената сигнатура ΜΗΡ ΘΥ Богородица не ја следи нека-
ков епитет, со кој поблиску би се одредило на која иконографска група од 
нејзините претстави припаѓа. Богородица со двете раце го држи Богомла-
денецот Исус Христос од својата десна страна, во поза која се нарекува 
Умиление (Елеуса), и е една од основните типови на претстави на Бого-
родица во православната иконографија. Од оваа иконографија произлегле 
дополнително „Елеуса то кико“/Παναγία Ελεούσα η Κυκκώτισσα (насмејана 
или разиграна), „Достојно ест“, и „Галактотрофуса“ (млекопитателница).

Мафорионот на Богородица е виолетов со златни оживки и златна де-
коративна бордура. Над мафорионот има куса златна наметка богато де-
корирана со црвено кафеава шара. Внатрешната страна на мафорионот и 
наметката се поставени со зелена постава. Долниот фустан е темнозелен, 
декориран со сребрени стилизирани цветови. Наместо византиска капа, под 
наметката има бел превез.

2 Годината е откриена во текот на конзерваторските интервенции.
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Малиот Христос е облечен во долга горна жолта туника која му допира 

до глуждовите и со подвиткани ракави под кои се гледаат црвени ракави 
од долната туника. Горната туника е дискретно украсена со стилизирани 
златни цветови. 

Инкарнатот на претставените ликови е светол со сиви сенки во кои се 
втопени големите очите. Белите оживки се движат од брадата преку усните 
до подочниците, вдолж носот и завршуваат со бела точка на крајот од носот 
(сл. 2.).

Архангел Михаил лебди од едната страна врз облаците напластени 
во нијанси од кафено-умбра и потсликани со бела линија. Облечен е во 
црвена туника под која се гледаат темновиолетови ракави од долната туни-
ка. Одозгора носи темнозелена наметка. Ангелот има темна долга коса и 
умбра-кафеави крилја кои преминуваат во бело. Архангел Гаврил лебди од 
другата страна врз облаците. Облечен е во зелена туника под која се гледаат 
црвени ракави од долната туника. Одозгора носи темновиолетова наметка. 
Има долга темна коса и црносиви крилја кои преминуваат во бело.

Св. Никола е претставен во мал наклон. Облечен е во темно син сти-
хар врз кој носи црвено-окер фелон и врз кој е поставен бел омофор со 
стилизирани црни крстови под кој се наѕира златен епитрахил со завршни 
декоративни реси. Во десната рака држи евангелие, а со левата покажува 
кон него. Има округла куса бела брада и бели мустаќи, и брановидна бела 
коса (сл. 3).

Од другата страна е Св. Харалампиј, исто така, во мал наклон, облечен 
во зелен стихар и светлосин фелон со широк златен околувратник и златен 
епитрахил. Со двете раце придржува евангелие (сл. 4).

Св. Георги кој ја спасува принцезата е насликан во првиот картуш во 
долниот лев агол. Белиот коњ врз кој јава светителот има белосива мозаична 
шара врз телото, црвени узди и златно седло. Св. Георги е облечен во зеле-
на туника со златен панцир и црвена развиорена наметка, црвени чорапи 
и кафени чизми. Принцезата која со бело јаже го води змејот има црвена 
наметка.

Св. Димитриј кој го убива царот Калојан е насликан во вториот картуш 
во долниот десен агол. Светителот јава црвен коњ со црни узди и златно сед-
ло. Облечен е во црвена туника со златен панцир и сино-зелена развиорена 
наметка, бели чорапи и кафени чизми. Долу, легнатиот Калојан има црвена 
куса туника и зелени панталони.

Сите ореоли се златни со црвена завршна линија на кружницата. Само 
Богородица има внатрешна пунктирана кружница и пунктирани четири-
лисни цветови со средишно крукче. На Христовиот ореол се забележуваат 
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трилисни пунктирани украси и вообичаено впишаните три букви од кои 
се гледаат две (o, w). Златната круна на Богородица завршува со шилести 
запчести триаголници.

Сите сигнатури се испишани на црковно-словенски јазик со црвена 
боја.

Кој е авторот на иконата?

Во потрага по сликарското ателје, односно авторот на иконописот, пр-
вите асоцијации беа насочени кон еден мошне експлицитен зограф, по име 
Крсте Поп Трајанович за кого дознаваме од истражувањата на С. Радојчиќ, 
К. Балабанов и особено од Викторија Поповска Коробар.3 Имено, во Гале-
ријата на икони на Музејот на Македонија се чува една потпишана икона на 
овој зограф,  и неколку други кои му се атрибуираат.4 Станува збор за един-
ствената потпишана икона на зографот Крсте Поп Трајанович, Апостолите 
Петар и Павле, датирана во 1818, која потекнува од црквата Св. Димитриј од 
Скопје (сл. 5). Според истражувањата на В. Поповска Коробар овој зограф 
сликал икони и за црквите: Св. Спас во Скопје, Св. Петка во Галичник, Св. 
Петар и Павле во Галичник, Св. Богородица во Дебар, Св. Ѓорѓи во Лазаро-
поле и Успение на Богородица во Ваташа.

Во рамките на аналогните истражувања нашето внимание беше насо-
чено исклучиво на потпишаната икона од Музејот на Македонија, бидејќи 
таа ги содржи сите стилско-ликовни и графолошки карактеристики подат-
ливи за нашата икона. 

Така, начинот на поставувањето на окер инкарнатот со сиви сенки, 
моделацијата на очите - крупни и втопени во сенки, издолжениот нос со 
малку закосени, остри и подотворени носници, начинот на осветлувањето 
и сложувањето на боите се карактеристични за сликарството на овој зограф 
(сл. 6, сл. 7.). Ако кон ова се додаде неговата писменост во начинот на пишу-
вањето на идентификационите натписи на црковно-словенски јазик, вклучу-
вајќи го и потписот на иконата од Музејот на Македонија (сл. 8), тогаш без 
сомнение се потврдуваат претпоставките, иконата Богородица Умиление и 
други светители да му се атрибуира на Крсте Поп Трајанович. 

3 С. Радојчић, Старине Црквеног музеја у Скопљу, Скопље 1941, 81 (каталог); 
К. Балабанов, Велешките зографи иконописци од XIX век, Велес 1970, 8-9 (каталог); В. 
Поповска Коробар, Икони од Музејот на Македонија, Скопје 2004, 316, кат. Бр. 166, Eadem, 
Зографите Крсте од Велес и Крсте Поп Трајанович, Прилози МАНУ, XXXIII 1, Скопје 
2002, 87-114.

4 В. Поповска Коробар, Зографите, сл. 7; Eadem, Икони, (Апостол Петар и Павле, 
каталошки бр. 166, стр. 316; атрибуирани икони, каталошки броеви: 167, 168, 169, 170, 
стр. 316-318).
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Како што напоменавме, оваа икона е датирана во 1827 година. Ако се 

има во предвид дека врз основа на претходните истражувања зографската 
активност на Крсте Поп Трајанович е лимитирана до 1824 година,5 тогаш 
творечкиот делокруг на овој зограф е  зголемен за уште три години. 

Ако иконата Богородица Умиление и други светители (1827) прет-
ставува последно дело на Крсте Поп Трајанович, а иконата Апостолите 
Петар и Павле (1818) негово прво дело можеме да констатираме дека сли-
карската еволуција кај зографот се забележува во обликувањето на рацете и 
нозете, додека сликарската сигурност и дефинираност во обликувањето на 
ликовите со изразити очи втопени во сиви сенки од кои продира погледот на 
црно обоен ирис се речиси исти. Не смеат да се занемарат ниту барокните 
и рококо декоративни орнаменти што го прават препознатлив. Истото го 
забележува и Викторија Поповска Коробар кога вели дека  „натсликување-
то со посветол окер од основниот инкарнат (во пределот на веѓите, вдолж 
носот кој завршува со бела точка и врз брадата) е постапка за постигнување 
пластичност на ликот и со светлосните контрасти...“ Тука се и „постојано 
присутните облаци, густи, збиени, речиси топчести форми во бела боја.“6

Зографот Крсте Поп Трајанович е современик на јереј Петар, Анто-
ниј монах (Јоанович) од Битола, Теодосиј од Велес, Апостол зограф, како 
и Крсте зограф од Велес, но и на други анонимни зографи, кои создавале 
во почетокот на XIX век во Македонија.7 Неговото сликарско образование 
се темели врз традициите на црковното сликарство од претходните векови, 
особено на светогорските искуства од XVIII век, што ги пренесувале бројни 
анонимни зографи.* 

5 Годината е запишана на иконата Исус Христос со непознато потекло, В. Поповска 
Коробар, Зографите, 96.

6 В. Поповска Коробар, Зографите, 97
7 В. Поповска Коробар внимателно ги истражувала современиците на Крсте Поп 

Трајанович. Тоа се: Јереј Петар, кој заедно со Крсте Поп Трајанович ги слика празничните 
икони за црквата Св. Спас во Скопје, иако на иконостасот преовладувале икони на јереј 
Петар (станува збор за претходниот иконостас на црквата); локалниот зограф, Антониј 
монах (Јоанович) од Битола, мошне близок на сликарството на двајцата мајстори. 
Активноста на овој зограф може да се следи меѓу 1810-1838 во црквите Св. Атанасиј, с. 
Октиси и Воведение, с. Долно Мелничани; Теодосиј од Велес, зограф кој е потпишан на 
иконата Богородица Скоропомошница, на која соопштил дека работел 1813 г. во црквата 
Успение на Богородица во Штип; Апостол зограф оставил потпис на една икона во Св. 
Спас во Велес во 1807 г. а во 1817, се потпишал и на иконата Исус Христос во црквата Св. 
Илија во Радовиш.За негов современик се смета и Крсте од Велес (за сите нив подробно 
кај В.Поповска Коробар, Зографите, 100-102).

* Во меѓувреме додека текстот беше во редакциска подготовка, благодарение на еден 
стручен увид  во депото на  Повардарската епархија - Архиерејско намесништво Велес от-
криена е уште една икона на зографот Крсте поп Трајанович, речиси идентична со нашата 
икона (дим.: 34,5 x 28 x 1, 8 - 4 со рамка см), датирана во 1820 г. Претпоставуваме дека 
иконата е донесена од велешкото село Ваташа (сл. 9).
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Мirjana M. Masnic

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ICONOGRAPHY 
FROM THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Icon of the Mother of God Eleusa and other saints

Summary

This text deals with the attribution of a small format icon, privately owned 
by the Nastevi family from Skopje.

The attribution of this unsigned icon was done with the help of thematic-
iconographic and especially stylistic-painting analysis of the iconography, 
especially of the signed year.

In the middle of the icon Mother of God with Christ as child is depicted 
in a pose called Eleusa flanked by Saints Nicholas and Haralampius. Above the 
head of the Mother of God are two archangels (Michael and Gavril) sitting on 
the clouds, holding her crown with one hand, and a branch with blossoming lilies 
with the other. Cavalry figures of St. George and St. Demetrius are painted in the 
lower two interior corners. The icon has a discreet decorative frame, as well as 
cavalry figures covered with separate cartouches, among which is a smaller oval 
cartouche in which the year of the painting is written, 1827.

The characteristic manner of modeling the characters, especially the 
painting of the eyes, the characteristic decorative elements in the form of clouds 
and the Baroque ornamental frame, the expressive literacy in the writing of the 
saints’ names, etc. suggest that this is the work of Krste Pop Trajanovich, a painter. 
Krste Pop Trajanovich is believed to have a Mijak origin, and his works have 
been identified in the churches of St. Spas and St. Demetrius in Skopje, St. Peter 
and Paul and St. Petka in Galichnik, St. Mother of God in Debar, St. George in 
Lazaropole, and Assumption of the Virgin in Vatasa. Of these, only the icon of 
the Apostles Peter and Paul from the collection of icons from the Museum of 
Macedonia has an author’s signature, on the basis of which the icon of the Mother 
of God and other saints has been attributed. 



Сл. 1. Икона Богородица Умиление  и други светители
Fig. 1. Icon of the Mother of God Eleusa and other saints



Сл. 2. Богородица со Христос, детаљ
Fig. 2. The Mother od God with Christ, detail



Сл. 3. Св. Никола, детаљ
Fig. 3. St. Nicholas, detail



Сл. 4. Св. Харалампиј, детаљ
Fig. 4. St. Haralampius, detail



Сл. 5. Икона Свети Петар и Павле
Fig. 5 Icon of St. Peter and Paul



Сл. 8. Натпис на зографот Крсте Поп Трајанович
Fig. 8. Inscription by the painter Krste Pop Trajanovich

Сл. 6. Св. Петар, детаљ
Fig. 6. St. Peter, a detail

Сл. 7. Св. Павле, детаљ
Fig. 7. St. Paul, a detail



Сл. 9. Икона Богородица Умиление  и други светители (1820)
Fig. 9. Icon of the Mother of God Eleusa and other saints (1820)
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ГРАДОТ ЛИХНИД И ПРОВИНЦИЈАТА НОВ ЕПИР  
ВО КОНТЕКСТ НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОДОРИ  
И НАСЕЛУВАЊЕ НА БАЛКАНОТ (VI-VII век)

Aпстракт
Навлегувањата и населувањето на словенскиот етнички елемент на Балканот 
зазема посебно место во рамки на исклучително богатото историско минато 
на доцноантичкиот Лихнид и средновековниот Охрид. Но исто така е евидентно 
дека недостасуваат конкретни пишани изворни податоци кои на задоволителен 
начин би ги расветлиле тие настани. Токму затоа се обидуваме со примена на 
интердисциплинарни методи да се осврнеме на одредени прашања поврзани 
со рановизантиската административна управа и закономерностите на 
историската географија кои досега не биле предмет на посериозен научен интерес. 
Исто така во компаративна функција се применуваат сознанијата добиени од 
историските истражувања на други градови и области во Македонија и пошироко, 
како и поново публикуваните наоди од археологијата и нумизматиката. На тој 
начин се надеваме дека даваме скромен придонес кон расветлување на историјата 
на градот Лихнид во VI-VII век.

Клучни зборови: Словени, навлегувања, населување, Лихнид, Нов Епир, Охрид, 
нумизматички наоди, Македонија, Балкан

 

Abstract 
The incursions and settlement of Slavic ethnic people in the Balkans holds a special place 
in the extremely rich historical past of Lychnidos in Late Antiquity and Ohrid in the Middle 
Ages. However, it is also evident that concrete written sources are missing that would shed 
satisfactory light on those events. Therefore, it is through the use of interdisciplinary meth-
ods that we are trying to address certain issues concerning the Early Byzantine adminis-
tration and the principles of historical geography that have not yet been the subject of 
closer scholarly scrutiny. Also, the results of historical research in other cities and regions 
in Macedonia and beyond as well as certain more recently published archaeological and 
numismatic findings are used for the purpose of drawing comparisons. We hope that in 
this way we are making a modest contribution to the endeavour of decoding the history of 
the city of Lychnidos in the 6th and the 7th centuries.

Key words: Slavs, incursions, settlement, Lychnidos, New Epirus, Ohrid, numismatic findings, 
Macedonia, Balkans 
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Проблематиката зa аваро-словенските навлегувања и нивното подоцнеж-
но населување на широкиот простор на Балканот во историографијата 

досега е третирана од различни аспекти. Токму затоа постои импозантна 
библиографија.1 Сепак, најзначајно се чини тоа што нивното населување 
предизвикало суштински и трајни промени во демографската структура на 
балканското население, при што доминантен станал словенскиот елемент.

Првото, изворно потврдено, словенско навлегување во балканските 
провинции на Византија на посреден начин се бележи уште кога на власт 
се наоѓал византискиот цар Јустин I (518-527) за во време на неговиот на-
следник, царот Јустинијан I (527-565), навлегувањата да станат нормална и 
мошне честа појава.2 Во науката првата половина на VI век главно се смета 
како период во кој словенските продори сè уште имале единствено ограбу-
вачки карактер.3

Во македонската историографија незначително внимание се обрну-
вало на фактот дека градот Лихнид и околината во текот на словенските 
навлегувања и подоцна, во време на нивното населување, административно 
припаѓал на провинцијата Нов Епир. За разлика од поголемиот дел од ма-
кедонските градови и области кои природно гравитирале кон градот Солун, 
Лихнид со околината гравитирал и се наоѓал поблиску до провинцискиот 
центар Дирахион (Драч).4 Слично како Солун и градот Драч успеал да одолее 

1 Понова библиографија за аваро-словенската проблематика види: P.M. Barford, The 
Early Slavs-Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe, Cornell University Press, 
Ithaca, New York 2001, 320-325; F. Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages (500-1250), 
Cambridge University Press 2006, 438-486; W. Pohl, The Avars-A Steppe Empire in Central 
Europe, 567-822, Cornell University Press, Ithaca and London 2018, 559-619. 

2 Procopii Caesariensis Opera Omnia (recognovit: Jacobus Haury), vol. II, De Bellis, Libri 
V-VIII (edition stereotypa correctior addenda et corrigenda adiecit: Gerhard Wirth), Lipsiae in 
Aedibus B.G. Teubneri 1963, 476. Според Прокопиј Кесариски (Prokopije iz Cezareje, Tajna 
istorija, prevod: A. Vihar, predgovor i komentar: Dr. R. Radić, Beograd 2004, 100) Илирик, цела 
Тракија, односно сите краишта од Јадранското Море до предградијата на Константинипол 
меѓу кои Хелада и областа на Херсонес скоро секоја година биле напаѓани од Хуните, 
Словените и Антите откако Јустинијан дошол на власт. Cf.: Историја на македонскиот 
народ, I, Скопје, 63-64 (С. Антолјак); Г. Острогорски, Историја на Византија, Скопје 1991, 
96; B. Ferjančić, Invasions et installation des Slaves dans les Balkans, Villes et Peuplement Dans 
L’ Illirycum Protobyzantin, Rome 1984, 88; К. Аџиевски, Пелагонија во средниот век (Од 
доселувањето на Словените до паѓање под турска власт), Скопје 1994, 11; И. Стефоска, 
Словените на почвата на Македонија (од VII до почеток на X век), Скопје 2002, 21-22.

3 Г. Острогорски, Историја на Византија, 96-97; Љ. Максимовић, Северни Илирик 
у VI веку, Зборник радова византолошког института, XIX, Београд 1980, 36; К. Аџиевски, 
Пелагонија, 12; P.M. Barford, The Early Slavs, 47-55; F. Curta, Southeastern Europe, 53, 55-56; 

4 За доцноантичката провинција Нов Епир и градот Лихнид види: Т. Филипоски, 
Прилог кон прашањето за формирањето на доцноантичката провинција Нов Епир, ГИНИ 
год. 53, бр. 1-2, Скопје 2009, 51-57; Idem, Градот Лихнид и провинцијата Нов Епир, Историја, 
год. XLV, бр. 1-2, Скопје 2009, 5-11; Idem, Провинцијата Нов Епир во доцноантичките 
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и да се одбрани од словенските напади. Но, додека за Солун постојат подато-
ци во кои доста детално се опишува на кој начин градот се справувал со Сло-
вените, во случајот со Драч такви податоци речиси потполно отсуствуваат.

Воопштеноста на податоците кои известуваат за словенските продо-
ри на Балканот од првата половина на VI век и подоцна не дозволуваат 
поконкретно да се дознае во кои размери провинцијата Нов Епир била по-
годена од тие ограбувачки продори. Во тој контекст, уште е потешко да се 
даде одговор на прашањето во колкава мера градот Лихнид и околината биле 
засегнати од тие продори?

Сметаме дека во науката сосема погрешно е антиципирана потребата 
да се набројуваат словенските продори од кои веројатно или „сигурно” бил 
засегнат градот Лихнид, без притоа да се понуди каква било аргументација 
за тоа.5 Потребно е да се потенцира дека во расположливиот пишан изворен 
материјал градот Лихнид воопшто не се споменува во врска со бројните 
словенски навлегувања. Тоа не претставува ништо невообичаено, бидејќи 
освен Солун и уште неколку поголеми градови, во изворите отсуствува спо-
менувањето на мнозинството балкански градови, за кои единствено може 
да се претпостави дека порано или подоцна сепак не биле одминати од 
словенските навлегувања и подоцна населување. Токму во таа голема група 
на градови, кои не можеле да бидат одминати од бројните словенски навле-
гувања, без сомнение влегувал и градот Лихнид.

Единствениот податок кој се однесува на провинцијата Нов Епир, од-
носно во кој директно се споменува градот-провинциско седиште, Дирахион 
(Драч) во врска со еден од словенските продори, датиран е во 548 г. Според 
овој податок: „војската на Словените, поминувајќи ја реката Дунав, изврши-
ла страшни злодела над сите Илири сѐ до жителите на Драч“. Продорот бил 

извори и прашањето за нејзиното седиште (4.-6. век), Македонско наследство, XIV/36-37, 
Скопје 2010, 167-172. 

5 Б. Панов (Охрид и Охридско во ранофеудалниот период, Охрид и Охридско низ 
историјата, I, Скопје 1985, 175-176) „гетскиот“ продор во 517 г., од кој, меѓу другото, 
настрадале двете (провинции) Македонии и кој достигнал до провинцијата Стар Епир, 
го споменува како прв словенски продор од кој бил засегнат градот Лихнид, „зошто 
Лихнидската област тогаш административно била вклучена во Епир“. Прво, под поимот 
„гетски“ не мора обврзувачки да се подразбира словенски, туку постои можност да се 
работело за хуно-бугарски продор, и второ, во изворот се потенцира дека тој продор 
достигнал до провинцијата Стар Епир, а Лихнид влегувал во друга провинција која се 
викала Нов Епир. Провинција Епир во тоа време не постоела. Тоа, пак, што Словените 
во 551 г. продреле во Илирик за Б. Панов е доволно да изнесе уште една произволна 
констатација дека: „Градот Лихнид и неговата околина сигурно биле многу погодени од 
овие пустоши и пљачкосувања“. Повторно според истиот автор (Охрид и Охридската 
област во првите векови по словенската колонизација (VI-VIII век), Средновековна 
Македонија, 3, Скопје 1985, 652, 654) охридскиот крај бил засегнат овојпат од нападот на 
„готските (словенските) коњаници“(?) во 517 г., а во 548 г. градот Лихнид „сигурно и овој 
пат многу настрадал“ од Словените. 
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проследен со убивање и заробување на сите возрасни лица на кои наидувале; 
пљачкање на богатството, а исто така и со освојување на многу од тамошни-
те небранети тврдини. Притоа, Словените биле мошне слободни во своето 
движење, иако постојано биле следени од 15 илјадна војска предводена од 
„илирските архонти“, која немала храброст да се приближи поблиску до 
нив.6 Несомнено се работи за силен словенски продор кој вообичаено за тој 
период имал ограбувачки карактер. Евентуалната засегнатост на градот Лих-
нид и околината од словенскиот продор кој се случил во 548 г. според сегаш-
ната состојба со изворниот материјал мора да остане потполно неизвесно.7

Од средината на VI век словенските продори почнале да добиваат нова 
димензија. Оттогаш, освен што Словените продирале почесто и помасовно, 
почнува да се јавува тенденција на нивно подолго задржување, а потоа и 
постапно населување на византиските територии. Првиот директен и често 
цитиран изворен податок, кој се чини сведочи за почетокот на таквата про-
мена во однесување на Словените, го дава византискиот автор Прокопиј 

6 Procopii De Bellis, II/V-VIII, 423; Византијски извори за историју народа 
Југославије, I, Београд 1955, 38. Cf.: Љ. Максимовић, Северни Илирик, 34; B. Ferjačić, In-
vasions et installation, 89. Б. Панов (Охрид и словенската колонизација, 654) цитирајќи 
го податокот сосема произволно толкува еден негов дел. Според неговото толкување: 
„Словените се движеле доста слободно, бидејќи попатните тврдини никој не ги бранел, 
поради зачестените земјотреси“(?). Meѓутоа, податокот на Прокопиј е сосема јасен дека 
Словените освоиле многу од тамошните тврдини, бидејќи никој не ги бранел, а притоа доста 
слободно се движеле. Причината за тоа не мора да биле земјотресите, туку ангажираноста 
на византиската војска на други боишта на запад и исток. 

Во овој случај се чини дека не постои можност етнонимот Илири да бил употребен 
во функција на архаизам (за антички Илири). Иако употребата на антицизми/антички 
етноними од страна на средновековните автори била мошне честа појава, овој пат сигурно 
не се работи за таков случај. Во конкретниов случај терминот Илири имал административно-
територијална конотација/значење и го означувал сето балканско староседелско население 
кое живеело на просторот на префектурата Илирик. Доволно силен аргумент во прилог 
на тое е споменувањето на „илирски архонти“, кои несомнено биле воени началници 
на префектурата Илирик. Инаку за просторот, кој што во раната антика бил населен од 
илирските племиња (денешното хрватско, црногорско и албанско крајбрежје, но и денешна 
континентална Албанија), бил употребуван географскиот поим Илирик (Илирија), за 
подоцна, веројатно во I век, на еден помал дел од просторот да биде формирана римската 
провинција Илирик (Cf.: F. Papazoglu, O pojmovima ‘Epir’ i ‘Ilirija’ u poznorepublikansko 
doba, GANUBH, Knj. XIII (Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 11), Sarajevo 1976, 202-208 
i bel. 38). Останува да се претпостави дека од словенскиот продор биле опфатени одредени 
предели од поранешната римска провинција Илирик, односно делови од актуелните 
крајбрежни провинции: Превалитана и Нов Епир, во рамките на префектурата Илирик.

7 Б. Панов (Ранофеудалниот период, 176) наведува дека од 40-те години на VI 
век градот Лихнид бил сè повеќе изложен на словенски напади. Според споеменатиот 
автор:„Градот Лихнид кој лежел на патот за Драч сигурно многу настрадал“ при словенскиот 
продор од 548 г. и дури тогаш бил заземен (?). Точно е дека единствен словенски продор 
од првата половина на VI век, кој може да се доведе во некаква врска со Лихнид е токму 
овој. Но констатациите дека: градот од 40-те години на VI век бил се повеќе изложен 
на словенските напади; дека во 548 г. „сигурно многу настрадал“ и дека истата година 
дури бил заземен од Словените, може да се оквалификуваат како произволни и изворно 
непоткрепени.
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Кесариски. Според него во периодот 550-551 г. се случиле неколку осо-
бено масовни словенски продори во Илирик и Тракија. За сериозноста и 
масовноста на овие продори сведочи податокот дека при еден од продорите 
Словените имале намера да го освојат Солун, а при друг, се приближиле до 
Долгиот ѕид, оддалечен нешто повеќе од еден ден одење од Константинопол. 
Токму во едни такви околности на речиси непречено движење и пустошење, 
Словените при еден продор распрснати во три групи ги ограбувале балкан-
ските краишта. Но, за разлика од претходните продори кои завршувале со 
нивно релативно брзо враќање со пленот во заддунавјето, тие во овој случај 
останале да презимат на ромејска територија. Притоа, се потенцира дека 
Словените имале комодитет како да се наоѓаат на сопствена земја, без да 
стравуваат од непријателот.8

Најверојатно пресудно значење во отпочнување на процесот на потрај-
но словенско населување, конкретно на просторите на Македонија, секако 
извршиле прво словенските, а потоа и аваро-словенските продори од 80-те 
години на VI век кои за разлика од претходните се одликувале со поголе-
ма масовност и долготрајност. Меѓу другото тогаш бил извршен и првиот 
словенски напад на Солун. Со самиот почеток на осумдесеттите години 
на VI век, па речиси до крајот на деценијата, главно според податоците на 
Јован Ефески и Михајло Сириски; како и оние од „Чудата на Св. Димитрија 
Солунски“ и Монемвасиската хроника, започнал процесот на помасовно и 
потрајно словенско населување со тежиште во Македонија и Грција.9 

Како мошне значајно се наметнува прашањето: кога започнало и колку 
масовно било словенското населување во провинцијата Нов Епир во чии 
рамки влегувал градот Лихнид и околината?

Според еден изворен податок од византискиот автор и цар Константин 
Порфирогенит, Аварите и Словените ги принудиле староседелците да се 

8 Procopii De Bellis, II/V-VIII, 475-483; ВИИНЈ I, 44-49. Cf.: Историја на македонскиот 
народ, I, 65 (С. Антолјак); Љ. Максимовић, Северни Илирик, 35-36 и бел. 80 со библиографија 
за почетокот на словенското населување; B. Ferjačić, Invasions et installation, 89-91; К. 
Аџиевски, Пелагонијa, 12. Cf.: P.M. Barford, The Early Slavs, 55-66. 

9 Cf.: Историја на македонскиот народ, I, 65 (С. Антолјак); Љ. Максимовић, Северни 
Илирик, 46-48; Г. Острогорски, Историја на Византија, 108; B. Ferjačić, Invasions et in-
stallation, 95-102; Б. Панов, Ранофеудалниот период, 177; К. Аџиевски, Пелагонија, 12-13; 
И. Стефоска, Словените, 41- 45; P.M. Barford, The Early Slavs, 60-62; W. Pohl, The Avars, 
94-100, 132-137. Постојат обиди за ревидирање и оспорување на сè уште доминантното 
гледиште во науката во поглед на раниот почеток и значителната масовност на словенското 
населување во Македонија и на Балканот кон крајот на VI и во текот на VII век. Поопширно 
види: F. Curta, The Making of the Slavs-History and Archeology of the Lower Danube Region, c. 
500-700, Cambridge-New York 2001; Т. Живковић, Јужни Словени под византијком влашчу, 
Београд 2002, 177-186. За Аварите и за нивната голема улога при словенската колонизација 
на Балканот види: W. Pohl, The Avars.
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повлечат меѓу другите места и во Драч.10 Иако податокот е воопштен и не-
датиран, сепак на посреден начин потврдува дека и провинцијата Нов Епир 
била зафатена од словенската колонизација. Може да се претпостави дека 
токму провинцискиот центар Драч бил најчесто прибежиште во прв ред на 
староседелското градско и друго население од Нов Епир. Во тој контекст 
и жителите на градот Лихнид не би требало да претставувале исклучок па 
веројатно и на нив градот Драч им нудел сигурна заштита.

Бројните аваро-словенски и словенски продори од 80-те години на VI 
век без сомнение претставувале дотогашна кулминација што се однесува 
на нивната масовност и интензитет во однос на претходните. Како најдобар 
пример може да се издвојат двата неуспешни напади и опсади на Солун 
(584, 586), седиштето на префектурата Илирик. Значајно е да се потенци-
ра дека токму тие продори биле проследени или завршувале со словенско 
населување пред сѐ на пространите области во Македонија и Грција. Спо-
ред Монемвасиската хроника во 587-588 г. на посреден начин под контрола 
на аварскиот каган, всушност населени од Словените, биле цела Тесалија, 
Хелада, Стар Епир, Евбеја, вклучувајќи го особено и Пелопонез.11 Од едно 
папско писмо, датирано во јуни 592 г., се дознава дека во тоа време епис-
копот на Лисос/Леш (провинција Превалитана н.б.) не се наоѓал во своето 
седиште, туку бил принуден привремено да побегне во Италија.12 Тоа е по-
среден доказ за опфатеноста и на провинцијата Превалитана од засилените 
словенски продори, што истовремено не мора да подразбира и помасовно 
населување како она во Македонија и Грција.

Меѓу наброените провинции и географски области може да се забе-
лежи дека недостасува споменувањето на провинцијата Нов Епир, иако таа 
граничела со Стар Епир, Македонија и Превалитана. Дали ваквата состојба 
со изворните податоци упатува на можноста дека на територијата на Нов 
Епир словенското населување во тој период не добило толку масовен карак-
тер како на пример во соседните Стар Епир и Македонија?

Без оглед на степенот на масовноста во науката се чини постои оправ-
дано мислење дека Нов Епир не бил одминат од словенското населување. 
Токму затоа се смета дека нападите и навлегувањата на Словените во 80-те 
години на VI век претставувале почеток на словенизирањето на една голема 

10 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, (Gy. Moravcsik), Washington 
D.C., 1967, 30/9, 95; 32/24-26.

11 Cronaca di Monemvasia (Introduzione, Testo Critico, Traduzione e Note I. Dujcev), 
Palermo 1976, 12, 18. Cf.: P.M. Barford, The Early Slavs, 61; W. Pohl, The Avars, 126-137.

12 Gregorii I papae registrum epistolarum, P. Ewald (ed.), MGH, Epistolae, I, Berlin 1899, 
[16] 69, [8]70, [15]-[24] 120. Cf.: M. Whitby, The Emperor Maurice: Theophylact Simocatta on 
Persian and Balkan Warfare, Oxford 1988, 144; И. Стефоска, Словените, 39; W. Pohl, The 
Avars, 148-149. 
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географска површина, составена од: Ахаја, Хелада, Тесалија, Стар Епир, 
Нов Епир и Македонија. Всушност се работело за постапно населување кое 
се одвивало од југ кон север.13

Преку споредување на податоците од пишаните извори и сознанијата 
од археологијата, пред сè од анализа на нумизматичките наоди, во науката 
се правеле обиди да се определи времето кога била прекината циркулацијата 
на византиски монети. На тој начин индиректно може да се утврди истис-
нувањето на византиската власт и евентуалниот почеток на словенското 
населување во поголем дел од Балканскиот полуостров.14 Според постарите 
резултати од истражувањата се сметало дека во 585/86 г. дошло до целосен 
прекин на стоко-паричната размена и оптекот на византиски монети во Ма-
кедонија,15 а последните депоа од Олимпија, Коринт и Атина датирани се 
дури две-три години порано.16 

Со поновите нумизматички наоди во науката се појавија оправдани 
обиди за реинтерпретација на податоците. Се дошло до издржана конста-
тација дека прекинот на циркулацијата на монети на територијата на Ма-
кедонија, наместо во 585/586 г., потребно е да се помести неколку години 
подоцна (588/89-589/590 г.). Но, сепак се чини проблематично тврдењето 
дека тогаш единствено дошло до привремен прекин, а времето кога започнал 
вистинскиот целосен прекин на циркулација на монетите на просторот на 
Македонија и пошироко на Балканот потребно е да се пролонгира за неколку 
децении.17 Во секој случај, констатираниот прекин на циркулацијата на мо-
нети кон крајот на 80-те години на VI век несомнено претставувал директна 
последица на силните словенски напади проследени со нивно населување. 
Последните десет години од владеење на византискиот цар Маврикиј (582-
602) биле одбележани со голема и долготрајна воена контраофанзива, насо-
чена против Словените и Аварите од северната страна на реката Дунав. Но, 
освен привременото запирање на словенските продори и населување, други 
потрајни придобивки Византија не постигнала.18

13 V. Popovic, Aux origines de la slavisation der Balkans: la constitution des premieres 
Sklavinies macedoninnes vers la fin du VIe siecle, Academie des inscriptionset belles letters. 
Comptes rendus des seances de l’annee 1980, Paris 1980, 256-257. 

14 Cf.: D.M. Metcalf, The Mint of Thessalonica in the Early Byzantine Period, Villes et 
Peuplement Dans L’ Illirycum Protobyzantin, Rome 1984, 117, 128. 

15 V. Popovic, Les temoins archeologiques des invasions dans I’Illyricum byzantin, Me-
langes de l’Ecole francaise de Rome, Antiquite, 87/1975, 460-464; Idem, Aux origines de la 
slavisation, 243-244. 

16 V. Popovic, Aux origines de la slavisation, 245. 
17 М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва за крајот на VI и VII век,  

MacActaA 18 (2002-2004), Skopje 2008, 389-390 и 381 бел. 6 со нумизматичка литература 
за рановизантиските остави од крајот на VI и VII век. 

18 Г. Острогорски, Историја на Византија, 109-111; Љ. Максимовић, Северни Илирик, 
49; B. Ferjačić, Invasions et installation, 104-105; M. Whitby, The Emperor Maurice, 156-169.
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Од почетокот на VII век словенската инвазија, проследена со масовно 

населување на Балканот, добила особено силен интензитет. Тоа бил почеток 
на последната етапа од нивното трајно населување во Македонија и во ос-
танатите византиски провинции на Балканот.19 Токму во тоа време, поточно 
од 614-616 г., мноштво Словени, освен што го нападнале и опсадиле градот 
Солун, ги опустошиле Тесалија, соседните острови, Хелада, Ахаја, Епир, 
голем дел од Илирик, дел од Азија и егејските острови.20 Бидејќи тука се 
набројуваат исклучиво т.н. „грчки“ провинции, веројатно зад поимот Епир 
всушност се крие провинцијата Стар Епир,21 која се наоѓала поблизу и гра-
ничела со нив. Значи се чини дека провинцијата Нов Епир повторно не се 
споменува. 

Како своевидно надоврзување може да послужат присутните мислења 
во науката според кои етничките промени во Нов Епир не биле толку голе-
ми како во некои други области на Балканот. Според Ј. Ферлуга последи-
ците од словенското населување не можеле да бидат толку тешки во Епир 
како што биле во соседна Далмација или во старите римски провинции во 
внатрешноста на Балканот. Словените во текот на VI век во Епир продреле 
неколку пати: 548, 571-582, 591 г., помалку отколку во другите области на 
државата.22

Причините за евентуално помалата или нерамномерната опфатеност 
на провинцијата Нов Епир со словенското населување можеби треба да се 
побараат во законитостите на историската географија, кои, пак, се поткре-
пени со резултатите од истражувањата на топонимијата, хидронимијата и 
оронимијата. Имено во науката со право е распространето сознанието дека 
Словените главно се населувале во рамнините, долините на реките, околу 
езерата и во ниско ридестите предели на Балканот.23 

Таквите закономерности се потврдуваат доколку се погледнат резул-
татите од истражувањата на топонимијата за територијата на поранешните 

19 К. Аџиевски, Пелагонија, 14. Cf.: И. Стефоска, Словените, 52-54; P.M. Barford, 
The Early Slavs, 67, Неодмерена и изворно непоткрепена е констатацијата на Б. Панов 
(Ранофеудалниот период, 177) дека до почетокот на VII век македонските области биле 
наполно словенизирани, што секако дека било возможно да се случи неколку децении 
подоцна.

20 P. Lemerle, Les Plus Anciens Recueils des Miracles de Saint Demetrius et la Penetration 
des Slaves dans les Balkans, I, Paris 1979, 175, 3-179; ВИИНЈ, I, 188-189. Cf.: К. Аџиевски, 
Пелагонија, 14; И. Стефоска, Словените, 52-53; P.M. Barford, The Early Slavs, 69.

21 V. Popović, Byzantins, Slaves et Autochtones Dans Les Provinces de Prevalitane et 
Nouvelle Epire, Villes et Peuplement Dans L’ Illirycum Protobyzantin, Rome 1984, 211; Idem, 
Albanija u kasnoj antici, Iliri i Albanci, Beograd 1988, 228. 

22 Ј. Ферлуга, Драч и његова област од VII до почетка XIII века, ГСАНУ (Оддељење 
историских наука), CCCXLIII/5, Београд 1986, 68-69. Кога Ј. Ферлуга го споменува Епир 
всушност треба да се подразбере провинцијата Нов Епир. 

23Ј. Ферлуга, Драч и његова област, 69. Cf: И. Стефоска, Словените, 25-27.
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провинции: Превалитана и Нов Епир, безмалку денешна Албанија. Произ-
легло сознанието дека во областите јужно од реката Шкумба; околу Ска-
дарско Езеро; по долината на реката Црни Дрим и околу Охридското Езеро, 
доминантно е присуството на словенски топоними. Затоа, пак, северниот 
дел на Нов Епир, односно просторот северно од реката Шкумба и речиси 
цела провинција Превалитана, останале помалку засегнати од словенското 
населување. Присуството на словенски топоними во овие краишта, каде 
доминирале високи планини, речиси е занемарливо, за сметка на позначи-
телното присуство на латински топоними.24 Доколку условно се прифати 
констатација за помалку масовна или барем нерамномерна густина на сло-
венското населување во провинцијата Нов Епир, дали тоа подеднакво би се 
однесувало и за просторот на денешната Охридско-струшка котлина која 
била дел од споменатата провинција?

На тоа прашање мошне тешко може да се даде одговор. Секако дека 
природно-географските услови на Охридско-струшката котлина, со езерото, 
рамнината и нискоридестите делови, несомнено биле погодни за населу-
вање на Словените. Но, од друга страна, потврдената распространетост и 
доминантност на словенската топонимија обврзувачки не мора да значи 
безрезервен аргумент во прилог на рано (VI-VII век) и воедно масовно сло-
венско населување. Постои отворена можност словенската топонимија да 
била проширена подоцна (можеби VIII-IX век), што пак би упатувало на 
подоцнежна масовност во населувањето.25

Вообичаено се смета дека ликвидирањето на византиската власт во 
балканските градови се случило како директна последица на силниот сло-
венски притисок. Што точно се случувало со градот Лихнид во тој почетен 
период на претпоставено словенско населување не е познато. Сепак, по-
стојат непобитни докази дека во одреден период во градот настанал прекин 
во функционирањето на византиската административно-црковна власт и се 
случил подолг дисконтинуитет во урбаниот развој.

Поради недостигот на пишани изворни податоци, анализата на нумиз-
матичкиот материјал останува мошне релевантен метод кој може да се при-

24 V. Popović, Byzantins, Slaves et Autochtones, 208-210; Idem, Albanija u kasnoj 
antici, 222-227; 238-241. За словенската топонимија во Албанија види: А.М. Селищев, 
Словянское население в Албании, София 1931, 327-351; Xh. Ylli, Das slavische Lehngut im 
Albanischen, 2. Teil-Ortsnamen, Müchen 2000. За доминантноста на словенските топоними 
во Охридско-струшката котлина види: В. Пјанка, Топономастиката на Охридско-
преспанскиот базен, Скопје 1970, 287, 310, 317-470.

25 V. Popović (Byzantins, Slaves et Autochtones, 213; Албанија у касној антици, 229) со 
право укажува дека словенските топоними во Албанија не треба исклучиво да се поврзуваат 
за словенската колонизација од VI-VII век, туку и со подоцнежната експанзија на бугарската 
и зетската држава.
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мени за точно или приближно одредување на времето кога се случило лик-
видирањето на византиската власт во Лихнид. Како непосреден индикатор 
за тоа се зема прекинот на циркулацијата на монетите. Да проследиме кои 
се последните нумизматички наоди во Лихнид пред претпоставеното сло-
венско населување.

Според резултатите од постарите истражувања последните нумизма-
тички наоди од Лихнид, пред да биде прекинатата циркулацијата на рано-
византиски монети, датираат од времето на царот Јустин II (565-578). В. 
Поповиќ споменува еден примерок на монета кована во Константинопол во 
575-576 г.26 Во охридската музејска нумизматичка збирка постојат значите-
лен број примероци ковани од овој владетел, од кои објавени се единствено 
два бакарни полуфолиси исковани во Солун. Освен што се дознава дека се 
работи за нов тип на монети првпат воведени од Јустин II, останува непо-
знато нивното поконкретно датирање.27

Во 2001 г. во рамки на археолошките истражувања на локалитетот 
Самуилова тврдина, во североисточниот дел, било пронајдено рановизан-
тиско депо кое броело 113 бакарни монети. Освен местото и контекстот на 
наодот е мошне значаен. Имено, монетите биле вкопани во подот на една 
градба, во која е забележан слој на палење, искршени покривни тегули и 
паднати камења. Terminus post quem на оставата е 586/87 г., што го одредува 
еден полуфолис на царот Маврикиј. Депонирањето на оставата и трагите 
од палење се поврзуваат со одреден словенски напад, кој можел да се случи 
истата година кога била искована монетата на Маврикиј, како своевиден 
повратен словенски удар по неуспешната опсада на Солун во 586 г. или 
со некој подоцнежен напад. Бидејќи најмладите примероци од оставата не 
покажуваат значителна истрошеност, се претпоставува дека истата била 
засолнета најдоцна до крајот на 80-те години на VI век.28 Воедно, како по-
единечен наод на истиот локалитет пронајден е еден перфориран фолис на 
Маврикиј од 589/90 г., кој веројатно бил секундарно употребуван. Поради 
тоа останува неизвесно дали монетата навистина била во оптек во рамките 

26 V. Popovic, Aux origines de la slavisation, 243.
27 Д. Размовска-Бачева, Нумизматичките наоди од југозападниот дел на Република 

Македонија од V век п. н. е. до XIV век, Охрид 2002, 158, 168-169, 189. 
28 М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 387, Eadem, Coin Hoards from Late 

6th and 7th Century Discovered in the Republic of Macedonia, Byzantine Coins in Central Europe 
Between the 5th and 10th Century: Proceedings from the Conference Organized by the Polish 
Academy of Arts and Sciences and the Institute of Archaeology of the University of Rzeszow 
under the Patronage of Union Academique International (Programme No. 57 Moravia Magna), 
Krakow, 23–26. IV. 2007, M. Wołoszyn (ed.), Cracow, 2009, 49-51. Во споменатата остава биле 
пронајдени уште 13 монети од Маврикиј, но со порана датација. За оставата спореди: Les 
Tresors monetataires byzantins des Balkans et d’ Asie Mineure (491-713) (par C. Morrisson, V. 
Popovic et V. Ivanisevic), 13, Realites Byzantines, Paris 2006, 291-292. 
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на градот Лихнид. Евидентиран е уште еден подоцнежен фолис од времето 
на царот Никифор Фока, кован во Антиохија во 604/05 г., најден на непозната 
локација во околината на Охрид. Двата подоцнежни поединечни наоди се 
причина да се изнесе теза дека стоко-паричната размена во областа на Лих-
нид, сепак продолжила по претпоставениот словенски напад на градската 
тврдина.29

Со пронаоѓањето на првата рановизантиска остава на монети во Охрид 
и особено полуфолисот од Маврикиј (586/87 г.) всушност се прејудицира 
времето кога се случил извесниот прекин на циркулацијата на монети во 
Лихнид. Ваквите наоди со право го вбројуваат Лихнид во редот на голем 
број јужнобалкански градови и области кои во време на царот Маврикиј, по-
конкретно во втората половина на 80-те години на VI век, доживеале прекин 
на циркулацијата на монети,30 што, пак, се смета како главен индикатор при 
одредување на времето на ликвидирање на византиската власт. 

Во науката од поодамна е забележана поврзаноста меѓу прекинот на 
циркулација на монетите на Балканот и словенското распространување ши-
рум балканските провинции кое следувало по големиот словенско-авар-
ски напад и опсада на Солун (есента 586 г.). Без разлика дали во Хераклеа 
Линкестис и поголемиот дел од Пелагонија, географски блиската област 
до Лихнид, прекинот на циркулацијата на монети настапил во средината 
на 80-те години на VI век, односно есента 586 г. била ликвидирана визан-
тиската власт31 или тоа се случило две-три години подоцна,32 извесно е дека 

29 М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 387, 389. Поради необработеност 
и непубликуваност на мнозинство постари и понови нумизматичките наоди од втората 
половина на VI век, кои денеска се дел од богатата нумизматичка збирка на Завод и Музеј-
Охрид, ни останаа недостапни податоците за евентуално пронајдени монети (бројност и 
датација) од царот Маврикиј на локалитетот Плаошник и/или на други охридски локалитети. 

30 Cf.: М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 383-388. За рановизантиски 
депоа и поединечни монетни наоди пронајдени на просторот на некогашната провинција 
Македонија Секунда и особено за бројноста на пронајдени монети ковани во првата 
половина на 80-тите години на VI век во време на царот Маврикиј види: M. Hadji-Maneva, 
Early Byzantine Coin Circulation in Macedonia Secunda, Cercetari Numismatice, XV, Bucuresti 
2009, 107-132. Значајна студија за пронајдените депоа на монети од VI-VII век на просторот 
на Балканот види: F. Curta-A. Gandila, Hoards and Hoarding Patterns in the Early Byzantine 
Balkans, DOP 65-66 (2011-2012), Washington, D.C. 2012, 45-111.

31 К. Аџиевски, Пелагонија, 19-22 и цитираната литература за нумизматичкиот 
материјал.

32 М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 387, соопштува за една остава 
откриена во околината на Прилеп, чиј terminus post quem го одредува еден полуфолис на 
Маврикиј (588/89 г.). Нејзиното депонирање го поврзува со аварско-словенскиот напад од 
587/88 г. на јужните грчки провинции, односно претпоставува дека нападот го засегнал и 
просторот на денешна Р. Македонија. Во тој контекст, треба да се спомене поединечниот 
наод-фолисот на Маврикиј (589/90 г.) од с. Живојно, кој В. Поповиќ (Aux origines de la 
slavisation, 243) смета не треба да влијае на констацијата дека прекинот на циркулацијата 
на монетите во Пелагонија настапил неколку години порано. Се поставува прашањето 
дали споменатиот истражувач би мислел исто доколку би го имал предвид полуфолисот на 
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целосниот застој на циркулацијата на монетите подоцна не бил надминат. 
Впрочем не постојат податоци за континуитет или за евентуално обновување 
на византиската власт во Пелагонија.33 

Сметаме дека треба да се претпостави аналогна состојба со ликвиди-
рањето на византиската власт во Лихнид. Токму депонирањето на оставата 
во лихнидската тврдина, вклучително со полуфолисот на царот Маврикиј 
(586/87 г.), треба да се доведе во врска со почетокот на претпоставениот за-
стој на циркулацијата на византиски монети, која не била обновена и покрај 
појавата на двата подоцнежни поединечни наоди: продупчениот фолис на 
царот Маврикиј (589/90 г.) и фолисот на царот Никифор Фока (604/05 г.).34 
Се чини дека депонирањето на оставата и констатираните разурнувања и 
палежи на едно такво утврдено место како што било лихнидската тврдина 
можеле да бидат директна последица од еден од словенско-аварските напади 
од 587/588 г. кои, според Моневмасиската хроника, ги зафатиле единствено 
грчките провинции,35 но кои притоа можеби не ги одминале ниту терито-
риите на денешна Р. Македонија.36

Се наметнува прашањето за околностите под кои се случил претпоста-
вениот одлучувачки словенски продор. Дали можеби земјотресот, епиде-
миите и зачестените варварски продори, од кои директно или индиректно 
претходно настрадал градот Лихнид, во одредена мера придонеле за помала 
или поголема депопулација на градот, што, пак, директно резултирало со 
заслабнување на неговите одбранбените капацитети? Доколку се даде по-
тврден одговор на зададеното прашање, тоа би значело дека веќе постоеле 

Маврикиј (588/89 г.) од оставата најдена во околината на Прилеп. Затоа останува реалната 
можност дека во Хераклеа и поголемиот дел на Пелагонија византиската власт навистина 
да била ликвидирана кон средината на 80-те години на VI век, а тој процес наполно да 
завршил по две-три години во цела Пелагонија. На таква помисла упатува токму оставата 
од околината на Прилеп.

33 V. Popovic, Aux origines de la slavisation, 243; К. Аџиевски, Пелагонија, 22.  
34 Двата подоцнежни поединечни наоди (фолисот на Маврикиј и фолисот на Никифор 

Фока) се смета дека имаат помала нумизматичка вредност во споредба со монетите од 
охридската остава. Монетата од Маврикиј е перфорирана, што упатува на голема веројатност 
дека била секундарно употребувана и што остава голем сомнеж и резерва дали воопшто 
некогаш била во оптек на просторот на Лихнид. Недостатокот на монетата на Никофор 
Фока е отсуството на податок каде точно во околината на Охрид е пронајдена и во каков 
контекст (Cf.: М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 387). 

35 Cronaca di Monemvasia, 12, 18. 
36 М. Хаџи-Манева, Нумизматички сведоштва, 388. Во контекст на пронајдената 

охридска остава погоре, веќе ја истакнавме тезата на М. Хаџи-Манева (Нумизматички 
сведоштва, 387) дека поради незначителната истрошеност на најмладите примероци на 
монети претпоставениот словенски напад на лихнидската тврдина се случил најдоцна до 
крајот на 80-те години на VI век. Во тој контекст постои можност охридската остава со 
најмладата монета од 586/87 г. и оставата од околината на Прилеп со најмладата монета од 
588/89 г. да биле депонирани приближно во исто време, поради претпостевен словенски 
напад кој најверојатно можел да се случи во 588 г. 
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доволно околности кои придонеле за полесно прекинување на византиската 
власт и потоа, можно словенско населување во градот. Од друга страна, не-
говата местоположба на патот Виа Егнатиа природно овозможувал негова 
поголема изложеност и достапност за варварските продори, но во исто време 
споменатиот пат за жителите на Лихнид, во значителна мера можел да им го 
олеснува нивното изгледно постепено напуштање на градот.37 

Од поодамна во историографијата предмет на сериозна расправа прет-
ставува дилемата дали Лихнид бил рано населен од неименувани Словени 
или, пак, од некое конкретно, но сè уште неидентифкувано словенско пле-
ме (Склавинија).38 Д. Коцо, пак, своевремено со право забележал дека во 

37 За разлика од потесниот урбан простор на Лихнид, каде речиси и да не постоеле 
изгледи за задржување на дел од страроседелското, веројатно романизирано, население 
по претпоставеното словенско населување (VII в.), тоа подеднакво не би требало да се 
однесува за поблиската околина на градот. Имено постои цврста археолошка аргументација 
за егзистирање на најмалку една Комани-Кроја населба (VII-VIII в.) во непосредна близина 
на Лихнид, која секако била несловенска. Покрај комплексноста на прашањето за етничко-
културната атрибуција на споменатиот тип на населби, во науката сè поверојатна изгледа 
тезата дека тие имале поширока ромејска провиниенција. Поопширно види: Lj. Dzidrova, 
The Komani-Krue Culture-Another View. An Attempt for the Definition of a Culture and an Ethnic 
Group as a Contribution to the Political Administration of the Balkans in the Early Middle Ages, 
Papers From the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997, Volume I: Pre- and Protohistory 
M. Pearce, M. Tosi (ed.), BAR International Series 717, Ravenna 1998, 300-303; E. Maneva, 
La tombe 23 de Saint-Erasme-Ohrid, Homage to Milutin Garasanin, N. Tasic, C. Grozdanov 
(ed.), Belgrade 2006, 607-614; T. Filiposki, The Komani-Krue Settlements and Some Aspects of 
their Existence in the Ohrid-Struga Valley (VII-VIII century), Macedonian Historical Review, 
vol. 1, Skopje 2010, 67-80; F. Curta, Were There Any Slavs in Seventh-Century Macedonia?, 
Journal of History, XLVII/1, Skopje 2012, 68-73. Впрочем најголемиот дел од балканското 
староседелско население (наречено месно романско, ромеизирано и/или ромејско) во 
рамките на Византија, непосредно пред и за време на словенското населеување, споделувало 
ромејска провиниенција, секако сфатена не во тесно етничка смисла, туку поширока, 
религиско-политичка, односно поданичка припадност. Cf.: С. Зоговиќ, Етничките 
заедници во Македонија до крајот на раниот среден век, Прилеп 2001, 198-199, 233, 281. 
Присутните одделни мислења во македонската историографија дека во VI и VII век по 
Христа на поширокиот простор на Македонија сè уште живееле „Македонци/македонски 
народ“, па дури и Пајонци, сфатени во тесна и поистоветена етничка смисла од времето 
на раната антика (IV в. п.н.е.), потребно е да се оспорат. Cf.: Историја на македонскиот 
народ, том први (Македонија од праисториското време до потпаѓање под турска власт-1371 
година)(Редактор: проф. д-р Б. Панов), Скопје 2000, 233-239 (М.Б. Панов); Историја на 
македонскиот народ (уредник: проф. д-р Т. Чепреганов), Скопје 2008, 88-90 (М.Б. Панов); 
М. Бошкоски, Имињата Македонија и Македонци во средновековните извори, Скопје 2003, 
66; Idem, Скопје и Скопската област од VI до XIV век, Скопје 2009, 80-81. За да се осознае 
објективното значење на бројните доцноантички и средновековни балкански етноними 
неопходно е нивно критичко толкување. Тоа, секако, подеднакво се однесува и на етнонимот 
„Македонци“, оној кој се јавува во доцноантичките/раносредновековните пишани извори 
(IV-VII век). Се чини извесно дека посочениот етноним во посоченото време првенствено 
имал географска конотација и бил употребуван како своевиден архаизам, но, секако, без 
конкретна проектирана/поистоветена раноантичка етничка содржина. 

38 Во рамките на македонската и балканската историографија од поодамна е 
распостранета хипотезата според која словенското племе В(Б)ерзити се населило во денешна 
Централна и (Југо-)Западна Р. Македонија. Поконкретно на просторот меѓу градовите: 
Охрид, Велес, Битола и Кичево, со одредени подваријанти на проширувања или стеснувања 
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историската наука не било поставувано прашањето за масовноста со која 
Словените се населиле на поширокиот простор во и околу градот Лихнид.39 
Се чини дека ниту денес во науката не постојат услови кои би дозволиле 
задоволителни одговори на поставените прашања. Од една страна, причи-
ните за тоа треба да се бараат во отсуството на директни пишани податоци, 
а од друга страна објективните тешкотии за идентификување на археолошки 
остатоци од (нај)раната словенска материјална култура. 

Кога ја споменуваме материјалната култура, односно науката која се 
занимава со нејзино проучување-археологијата, мора да се потенцира дека 
од досегашните истражувања на територијата на Р. Македонија и поширо-
ко раното словенско населување и присуство од VII до IX век како речиси 
воопшто да не е посведочено преку остатоци на градби и артефакти. Колку 
и да изгледа неверојатно таквата констатација без исклучок се однесува и 
за просторот на Охрид. 

Живеејќи на овие простори уште од крајот на VI век, Словените мора-
ле да остават материјални траги во вид на археолошки остатоци од своите 
живеалишта, предметите со кои се служеле и од погребиштата. Сепак, овој 
најран период одвај може да се потврди со остатоци од нивната материјална 
култура. Постојат повеќе причини за тоа, почнувајќи од малата застапеност 
на истражувачките работи и недоволната примена на соодветна методоло-
гија за негово потврдување, па сè до имплицирањето на ненаучни модели по 
прашањето на етничката атрибуција. Географско-почвените и климатските 
карактеристики на Балканот и конкретно во Македонија, не одат во прилог 
на зачувување на раносредновековната словенска култура во која домини-
раат кревките органски материјали подложни на гниење, како: дрвото, ко-
жата, ткаенините и другите суровини од растително и животинско потекло. 
Истовремено треба да се има предвид и прифаќањето на многу елементи 
од материјалната култура во новоосвоените територии, што се чини било 
помасовно, одошто се веруваше досега. Натамошните истражувања треба да 
покажат до која мера, како и од кога се ползуваат затекнатите објекти за таа 
намена. Типичните начини на домување кај Словените во брвнари од дрво, 
вкопани колиби-земјанки и накла-подигнати над вода, како и придружните 
објекти околу домот, одвај да оставиле археолошки траги на ова тло. На 

на територијата, но речиси во сите Охрид не е одминат. Во недостиг на адекватна изворна 
поткрепа, аргументацијата за ваквата хипотеза се чини мошне неубедлива и најмногу 
базирана на индиции. Впрочем проблемот дали градот Охрид и околината биле или не биле 
дел од територијата која ја населило племето В(Б)ерзити (и од истоимената Склавинија), 
секако заслужува да биде предмет на поопширна, но одделна научна елаборација.

39 Д. Коцо, За доселувањето на Словените во Охрид, Прилози на МАНУ (Одделение 
за општествени науки), XXIII/1, Скопје 1992, 63.
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нашиот терен недостасуваат некрополите, особено гробовите, со кремација 
како најрепрезентативна словенска трага од раниот период. Се заклучува 
дека во Македонија и воопшто на Балканот, ранословенската проблематика 
одвај да има основи за археолошки истражувања, а нивното присуство се 
насетува главно преку скудните историски извори, топонимијата и лингвис-
тичката компаративистика и сè уште зачуваните архаични народни обичаи.40 
Според друго подрастично изнесено мислење во археологијата на подрачјето 
на денешна Р. Македонија не постојат ниту писмени докази, ниту архео-
лошки наоди во прилог на словенско присуство и едноставно не се најдени 
ранословенски наоди од VII, VIII и поголем дел од IX век.41

Во науката со право се истакнува дека постоеле одредени објективни 
причини и тешкотии за археолошко идентификување на раната словенска 
материјална култура во Македонија. Но, оправдано се наметнува дилемата 
дали наведените причини и тешкотии имаат задоволителна тежина и прет-
ставуваат доволна аргументација за да се надомести очигледната дискре-
панца меѓу гледиштето (произлезено од толкувањето на пишаните извори) 
за извесно рано словенско присуство и недостигот на попрецизно датира-
ни материјални докази кои би требало да сведочат и да го потврдат тоа 
присуство.42 

Иако сумарно, без да навлегува во детали, Д. Коцо се обидел да убици-
ра и посочи на одредени локалитети на просторот на денешен Охрид, каде 
треба да се бараат првите словенски живеалишта и населби. Тргнувајќи 

40 Е. Манева, Аспекти на проблематиката на средновековната материјална 
култура во Македонија, Цивилизации на почвата на Македонија: Историја на културата 
на Македонија, кн. 2, Скопје 1995, 128-130. За причините поради комлетното отсуство 
на ранословенски некрополи види: Е. Манева, Средновековни некрополи од Македонија, 
Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на 
Македонија, кн. 1, Скопје 1995, 64-65. 

41 И. Микулчиќ, Средновековни градови и тврдини во Македонија, кн. 5, Скопје 1996, 
27-28. Cf.: F. Curta, Were There Any Slavs, 65-66, 74. 

42 Од поодамна е извесно дека на територијата на Р. Македонија и пошироко се 
идентификувани ретки материјални остатоци од словенска провиниенција, но се чини 
проблем претставува нивното датирање. Во поново време со право постојат обиди за 
ревидирање и оспорување на нивното хронолошко фиксирање во VII век со можност за 
нивно датирање век или два подоцна. Во тој контекст во науката е изнесена констатацијата: 
„Judging from the archaeological evidence, no Slavs have settled in Macedonia during the seventh 
century“ (F. Curta, Were There Any Slavs, 65-66, 74). Ваквата формулација се чини неодмерена 
и смела, но и недоволно географски прецизирана (денешна Р. Македонија или историско-
географска Македонија). Евидентно е дека навистина постојат одредени аргументи во 
прилог на ревидирање на гледиштето за рано, мошне масовно и воедначено словенско 
населување на просторот на цела Македонија, инаку сè уште значително застапено во 
медиевистиката и византологијата. Затоа главниот научноистражувачки проблем во иднина 
треба да претставува потесното определување на хронологијата и степенот на масовноста 
на словенското населување на одделните области на историско-географска Македонија, а 
не потполно негирање на словенското населување и присуство. 



Тони Филипоски

410
пред сè од толкувањето на три микротопоними, а потоа ползувајќи одреде-
ни хронолошки непрецизирани археолошки сознанија, тој претпоставува 
дека првите словенски населби се развиле во близина на двете утврдувања: 
Самуилови кули и Месокастро (?); на локалитетот Кошишта; околу Челната 
Порта, сите на просторот на денешниот град Охрид. Притоа, најпрво се спо-
менува локалитетот Имарет (Плаошник н.б.), каде над мозаикот од разруше-
ната поликонхална црква се најдени огништа, за кои се претпоставува дека: 
„се остатоци од живеалиштата на најстарите словенски градби, односно 
се остатоци од најстари словенски наоди од овој ран словенски период на 
територијата на Охрид“. Тоа е една од населбите која се развила во близина 
на Самуиловите кули.43 

Всушност се работи за незначителни остатоци од примитивни градби, 
кои имале профан карактер. Биле ѕидани од кршен камен, фрагментирани и 
цели тули од урнатините на базиликата поврзани со кал. Идентификувани се 
две огништа и повеќе јами. Во јамите се најдени коски од риба, птици и до-
биток, како и фрагменти од садова керамика со доцноантички форми, доста 
примитивно изработена. Опишаните градби и наоди најверојатно припаѓале 
на најраниот период од словенското средновековие, непосредно по нивно-
то доселување.44 Сепак, се чини дека идентификацијата на примитивните 
градби и останатите наоди на Плаошник со некакви првобитни или најрани 
словенски населбински градби е проблематична и несигурна.45

Друга словенска населба наводно се развила кон тврдината во сре-
дишнината на поранешниот град Лихнид и го добила името Месокастро 
(средишна крепост). Словенското потекло на микротопонимот Челна Врата 
(Порта) претставува доволен аргумент за да се изведе претпоставка дека и 
во тој дел на Охрид постоела словенска населба.46 Последната словенска на-

43 Д. Коцо, За доселувањето на Словените, 63; 65-66. Cf.: П. Кузман, Македонија 
во свелоста на археолошките откритија, Содржински и методолошки прашања во 
истражувањето на историјата на културата на Македонија, кн. 1, Скопје 1995, 34, прифаќа 
дека на локалитетот Имарет (Плаошник) постојат градбени остатоци од најраното присуство 
на Словените. 

44 В. Маленко, Раносредновековна материјална култура во Охрид и Охридско, Охрид 
и Охридско низ историјата, I, Скопје 1985, 277. 

45 Според (Е. Манева Средновековната материјална култура, 128; Раносреднове-
ковната материјална култура во Македонија, МАКЕДОНИЈА-милениумски културно-ис-
ториски факти, т. 3, Скопје 2013, 1266-1268) населбински остатоци на колиби-земјанки 
кои би можеле да се доведат во врска со најраниот словенски период во Р. Македонија 
пронајдени се на локалитетот Градиште кај Дебреште-Прилепско; како и на секторот Улица 
во Скупи, кај Скопје. Локалитетот Имарет (Плаошник) не е споменат. Оттука тврдењето 
на Б. Панов (Охрид и словенската колонизација, 669) дека наводно постојат археолошки 
показатели за постепено возобновување на градот Охрид врз урнатините на античкиот 
Лихнид, од страна на Берзитите (Словените н.б.) ни изгледа недоволно изворно засновано 
и хронолошки непрецизирано. 

46 Д. Коцо, За доселувањето на Словените, 63-64. 



ГРАДОТ ЛИХНИД И ПРОВИНЦИЈАТА НОВ ЕПИР ВО КОНТЕКСТ НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОДОРИ....

411
селба била утврдена и се наоѓала источно од денешна Горна Порта, односно 
западно од денешното маало Кошишта. Топонимот Кошишта: „покажува 
дека постоела тврдина од кошови полни со земја, што овозможува да се 
мисли дека се дело на словенско население“.47

Се чини дека понудените претпоставки за местоположбата на први-
те (најраните) словенски живеалишта на просторот на денешен Охрид се 
недоволно изворно поткрепени. Притоа, особено индикативно е тоа што 
изнесените претпоставки во голем дел се темелат на толкување на ми-
кротопоними, чие поконкретно хронолошко определување е невозможно. 
Впрочем, останува отворена можноста споменатите микротопоними, кои 
се поврзуваат со најраните словенски населби, да не датираат од VI-VII 
век (најрано словенско присуство), туку од VIII-IX век па и подоцна, од 
времето кога станува извесно дека словенското присуство во Охрид било 
помасовно. Затоа, за збогатување на научните сознанија кои се однесуваат 
на најраното словенско присуство во Охрид, неопходни се дополнителни и 
поцврсти изворни сведоштва, кои можеби ќе произлезат од евентуални идни 
археолошки истражувања. 

47 Ibid, 64-65. 
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THE TOWN OF LYCHNIDOS AND THE PROVINCE 
OF NEW EPIROS IN THE CONTEXT OF SLAVIC 
INCURSIONS AND SETTLEMENT OF THE BALKANS  
(VI-VII century)

Summary

Studying the medieval past of Ohrid is an exceptionally challenging 
undertaking. With this paper, on the one hand, an attempt is made to reexamine 
the results that have so far been achieved and, on the other hand, a contribution 
is made to the expansion of knowledge about the history of Lychnidos in the 
6th and the VIIth century. It was in this period that a number of dramatic 
and dynamic events took place in the Balkans. As a result of the frequent and 
mass “barbaric” incursions and ensuing settlement, the demographic structure 
of the Balkan population changed completely. The Slavic ethnic element 
became dominant in the Balkans, which had far-reaching consequences for 
the medieval history and the history of Byzantium. Largely due to the written 
sources being scant and general in natural, it is difficult to reconstruct how the 
Slavic advancement and settlement in the 6th and 7th century in the present-
day basin of Ohrid and Struga unfolded. This is why we try to discern what 
the situation was at that time in the city of Lychnidos and its surrounding area 
by moving from the general towards the specific. We thus discover that urban 
development and the Byzantine administration in the city were discontinued in 
the second half of the 580s. It should be emphasized that these conclusions rely 
heavily on numismatic findings and their authentic interpretation. In the paper 
several questions are raised and interpretations are offered of what it meant at 
the time that the city belonged administratively to the province of New Epirus 
and what the influence of the historical and geographical circumstances was on 
the scale and chronological dynamic of the Slavic settlement. Bearing all this 
in mind, we can say that the presented findings constitute an endeavour to treat 
differently the very complex issue of the Slavic settlement through the adoption 
of an interdisciplinary study approach.



THE TERM SCLAVINIA IN BYZANTINE SOURCES: 
RE-EXAMINATION OF THE CHRONOLOGICAL FRAMEWORK

Aпстракт
Основна цел на оваа статија е да го разјасни прашањето со хронолшките и 
географски рамки на употреба на поимот Склавинија во византиските извори. 
Тезата што овде се аргументира е дека Склавинија не бил во употреба меѓу 
VI – VIII век. Еднократната појава на овој термин во Историјата на Теофилакт 
Симоката е дискутирана во рамките на дебатата водена во последно време околу 
прашањето дали е во прашање придавка или именка. Понудена е и трета можност 
дека зборот Склавинија може да е резултат од интервенција во текстот извршена 
во најстариот манускрипт во X век, од кој сите зачувани потекнуваат. Специјално 
внимание е обратено на начинот на кој е употребен поимот во Хронографијата 
на Теофан. Преку нејзина споредба со историјата ан патријархот Никифор и други 
извори се доаѓа до заклучок дека терминот влегол во употреба после времето во 
кое историјата на Никифор била завршена. Паралелно имиња слични на Склавинија 
се појавуваат во изворите (Велзитија, Веризтија). Поимот бил во интензивна и 
вообичаена употреба во првата половина на XIX век за Централните балкански 
територии, а во средината ан 10ти век – за Далмација. За последен пат поимот се 
употребува во XII в., но со веќе сменета смисла.

Клучни зборови: Склавинија, византиски извори, Словенски области, терминологија, 
Теофилакт Симоката, Теофан Исповедник 

Abstract 
The main goal in this article is to clarify the chronology of use and geographical frame of 
the term Sclavinia in Byzantine sources. The thesis argumented there is that term Sclavinia 
was not in regular or common use in VI – VIII centuries. The question of the only case of 
appearing of word Sclavinia in Theophylact History is discussed in light of later debate of 
it as noon or adjective in the science. The third possibility is also suggested that it can be 
later interventions in the oldest Xth century manuscript from each all other depend. Special 
attention is paid to the way Sclavinia was used in Theophanes Chronography. By its compar-
ison with Nicephorus Breve History and other sources conclusion is proposed that the term 
appeared after Nicephorus work was finished. In same time the names similar to Sclavinia 
also appeared in sources (Velzitia, Verzitia). Term was used intensively and as contemporary 
and current for territory of Central Balkan before 850, and in middle 10th for Slavic counties 
in Dalmatia. The last time term was used in XII century, but already with different meaning.

Key words: Sclavinia, Byzantine source, Slavic regions, terminology, Theophylact Simocatta, 
Theophanes Confessor
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The term Sclavinia is very important for understanding of realities and process-
es on the Balkans in the early middle age.1 In the last decade, the debate about 

it become actual again, after Evangelos Chrysos article in 20072 and polemic 
which it aroused between Florin Curta and Andreas Gkoutziokostas, in which I 
also was unexpectedly involved.3 

The goal of this article is to re-examine the chronology of use of the term 
Sclavinia in Byzantine sources. Traditional chronology was based on the use of 
the term in Miracula of Saint Demetrius (for the end of VI c.), History of The-
ophylact Simocatta (for 602), and Chronography of Theophanes (for 658, 689, 
758, 810). After the critical edition of Miracula by Lemerle, it became clear that 
Sclavinia did not exist in the original.4 The collapse of one of the three “pillars” 
on which the theory on the early use of the term relied rendered it problematic.5 

Chrysos, followed by Gkoutzioukostas challenged the use of term Sclavinia 
in Theophylact Simocatta seeing it as adjective not a noon. Curta disagreed. The 
dilemma of the nature of word sclavinia in the History of Theophylact Simocatta 
- the only known Byzantine source, written between the 6th and 8th centuries, in 
which we find the word Σκλαυηνία for sure, will be the first examined question 
in this article. 

Secondly, According to Chrysos Sclavinia in Theophanes, except for the 
810 is metonymy. It is a problematic approach because it is difficult to prove 
in every situation if term is used as metonymy or not. It depends too much on 
the interpretation of the author making it rather subjective. Instead of traying to 

1 G. Ostrogorsky, Byzantium and the South Slavs,The Slavonic and East European Review, 
Vol. 42, No. 98 (Dec., 1963), 3.

2 E. Chrysos, Settlements of Slavs and Byzantine sovereignty in the Balkans, Byzantina 
Mediterranea. Festschrift für Johannes Koder zum 65, Geburtstag, Vienna 2007, 123–135.

3 F. Curta, Sklaviniai and Ethnic Adjectives: A Clarification, Byzantion Nea Hellás 30, 
Santiago, 2011, 85–98; A. Gkoutziokostas, The term “Σκλαυηνία” and the Use of Adjectives 
which Derive from Ethnic Names in the History of Theophylact Simocatta, Cyril and Methodius, 
Byzantium and the World of the Slavs, International Scientific Conference, Thessaloniki, 2015, 
638–646; F. Curta, Theophylact Simocatta revisited. A response to Andreas Gkoutzioukostas, 
Byzantion Nea Hellás 35, Santiago 2016, 195–209 (There is used instead of the text published on 
Curta’s site on Academia.edu and consequently the pages are from 1 to 14); А. Gkoutzioukostas, 
“Sklavenia” (“Σκλαυινια”) revisited: previous and recent considerations, Παρεκβολαι, vol. 7 
(2017), 1–12; F. Curta, Sklavinia in Theophylact Simocatta, (hopefully) for the last time, Porphyra, 
v. 27, anno XV, Venice, 2018, 5 – 15; С. Стојков, „Склавинија“ кај Теофилакт Симоката, 
Историја, LIII, бр. 1, Скопје, 2018, 15 – 40.

4 P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrus, I, Le texte, Paris, 
1979, I, 13, 117, 130, 134,14. In the old edition of Miracula based on the manuscript Vatic. 
gr. 797 from the 10th century, in one place instead of Σκλαβηνῶν we find Σκλαβηνιῶν. It is 
transferred into translations made before publishing of the Lemerle edition (for example Ф. 
Баришић, Miracula s. Demetrii II, Византиски извори за историју народа Југославије т. 1, Г. 
Острогорски (ed.), Београд, 1955, 177, f. 7).

5 E. Chrysos, Settlements, 123 – 135.
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answer if it was used as metonymy or not,6 I will concentrate my attention to 
more important question: whether the author of Chronography of Theophanes, 
who writes in the early 9th century, found the term Sclavinia in his sources or 
introduced himself a term from his own time. 

Sclavinia in Theophylact Simocatta

Writing in 630th AD, Theophylact Simocatta mentions one planned Byz-
antine campaign in 602 north of the Danube against τῆς Σκλαυηνίας πληθύος.7 It 
is considered the oldest case of the use of the word Sclavinia.8 Its interpretation 
as a noun or adjective give us two different meanings: “the multitude of Sclav-

6 Still some remarks are needed. As K.M. Setton (The Bulgars in the Balkans and the 
Occupation of Corinth in the Seventh Century, Speculum, Vol. 25, No. 4, Chicago, Oct., 1950, 
522, 541, 542, f. 154) noticed Sclavinia in Theophanes “seems to mean absolutely the same thing 
in each case...”. This uniformity in the use of the term in Theophanes Chronography speaks against 
the thesis of Chrysos, that all cases of the use of Sclavinia in Theophanes are actually examples of 
metonymy, with the exception of the last (810), in which Sclavinia was used for a concrete object 
(E. Chrysos, Settlements, 127–129). The fact that Sclavinia appeared in Theophanes Chronography 
not just in the singular, but also in the plural also speaks against the metonymy hypothesis. Chrysos’ 
argument that later authors based on Theophanes such as Georgius Kedrenus, Leon Grammatikos 
and Joannes Zonaras replace Sclavinia because they recognize it as metonymy does not speak in 
favour of his thesis, because these authors, with exception of Kedrenus, replaced Sclavinia not 
only in cases of assumed “metonymy”, but in all cases. I.e., for them the term Sclavinia itself was 
inadequate (see below). Kedrenus actually did not use the Theophanes Chronography but instead 
a Pseudo-Symeon Chronicle, for the time before 811, and Skylitzes after 811 (W. Treadgold, The 
Middle Byzantine Historians, Palgrave Makmillan 2013, 341; L. Neville, Guide to byzantine 
historical writing, Cambridge, 2018, 168). The part of Pseudo-Symeon Chronicle before 813, 
was a mixture of Theophanes Confessor and George the Monk, and has not been published (R. 
Browning, op. cit, 406, f. 40; G. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, Leiden 1983, 501; L. Neville, 
Guide 118, 121), so it is not clear whether he used Sclavinia for this period following Theophanes, 
or threw it out following George the Monk. We know that he used it following Scriptor Incertus 
for 814 (Symeonis Magistri, Annales, I. Bekker (ed.), Corpus scriptorium historiae byzantinae, 
Bonnae 1838, 617, 10–13.). Pseudo-Symeon was writing in the middle of 10th century, time when the 
term Sclavinia become actual once more (see below). Therefore, it is very difficult to drive from 
this conclusion if Kedrenus understands Theophanes Sclavinia as metonymy or not, or simply 
copied Pseudo-Simeon’s text.

7 Theophylacti Simocattae, Historiarum libri octo, Im. Bekerus (ed.), Bonnae 1834, VIII, 
5, 9, 10, p. 323.

8 Moreover, many authors consider it not only the first use of the word σκλαυνία, but also the 
first use of the toponym Sclavinia: O. Pritsak, “Sklavinia”, The Oxford Dictionary of Byzantium, 
vol. 3, A. Kazhdan (ed.), Oxford – New York, 1991, 1910–1911; Г. Литаврин, О.В. Иванова, 
Византия и Славяни, Раннефеодальные государства на Балканах, VI-XII вв., Г. Литаврин, 
(ed.), Москва 1985, 85; С. Антолјак, Нашите Склавинии, Средновековна Македонија I, 
Скопје 1985, 121; Idem, Македонските Склавинии, Средновековна Македонија, т. 1, Б. 
Павловски (ed.), Скопје 1985, 127; С.А. Иванов, Феофилакт Симоката, Свод древнейших 
письменьiх известий о славянах, т. 2, (VII – IXвв), Г. Литаврин (ed.), Москва 1995, 63, f. 151; 
F. Curta, Sklaviniai 88, 89. The word πληθύς / πληθύος translates as: crowd, horde, multitude; 
equivalent words in Latin sources are: multitude, exercitus (E. Chrysos, Settlements 126; F. Curta 
Sklavinia in Theophylact Simocatta, 6 - 8).
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inia” or “Slavic multitude”. Discussions conducted on this issue did not come to 
a consensus.9 

The main weakness of the adjective thesis is that this otherwise linguisti-
cally decent possibility is, at the same time, unique: no other Byzantine author 
has used σκλαυηνία as an adjective.10 A similar problem, however, appears in the 
interpretation of Sclavinia as a noun: it would be the only known case in sources 
in the 6th and 7th centuries, and also the only case within Theophylact’s History. 
In the past, this was not a problem because it was thought that Theophylact simply 
used a popular term for contemporaries to denote the area north of the Danube 
as a land of the Slavs, and Miracula served as a proof of it.11 Such an explanation 
no longer stands and therefore the creation and the one-time use by Theophylact 
of a term not used from others known contemporary authors turns into a serious 
problem, for which no satisfactory explanation is offered.

The following explanations were suggested: first, Theophylact’s desire to 
clarify that the campaign in 602 was against the independent Slavs, or that Ro-
mans encamped in the southern bank of Danube opposite of Slavic land; second, 
“to avoid monotony and repetition”.12 Theophylact created several new words 
in his history, and the proposal is to include Sclavinia in that order, created in 
a similar fashion to other geographic terms derived from ethnic names such as 
Scythia, Germania, Sarmatia.13 

The monotony argument should be rejected as obviously inaccurate. One 
term used only once in a long narrative cannot serve to avoid monotony or repe-
tition.14 However, even Theophylact’s presumed desire appears fictitious because 

9 E. Chrysos, Settlements, 124–126; F. Curta, Sklaviniai, 8 – 98; A. Gkoutziokostas, 
Σκλαυηνία, 638–646; F. Curta, Theophylact, 195–209; Gkoutziokostas, Sklavenia, 1–12.

10 F. Curta, Sklaviniai, 89; Idem, Theophylact, 2, Cf. A. Gkoutziokostas, Σκλαυηνία, 644, 
f. 63.

11 Г. Баласчевъ, Най-старата словенска държава на Балканския полуостровъ VII 
– VIII век и нейният етнически съставъ, София, 1924, 3; Г. Литаврин, Славинии VII–IX 
вв. Социально-политические организации славян, Этногенез народов Балкан и Северного 
Причерноморья, Л.А. Гиндин (ed.), Москва 1984, 195, 197; Г. Литаврин, О.В. Иванова, 
Византия и Славяни, 85; Иванов, Феофилакт, 63, ф. 151; A. Berger, “Sclavinia”, Brill’s New 
Pauly, Antiquity volumes, C. Hubert, S. Helmuth (eds.), First print edition: (York 1991), First 
published online: 2006, Retrieved on 05 July 2016, http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_
e1115200; Н.И. Щавелева, Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I—VI), 
Москва 2004, 366, f. 6. 

12 F. Curta, Sklaviniai, 91, 93; Idem, Theophylact, 9. Idem, Sklavinia in Theophylact 
Simocatta, 9 – 12.

13 F. Curta, Sklaviniai, 91, 93; Idem, Theophylact, 9; С.А. Иванов, Феофилакт, 63, f. 
151; Г. Литаврин, Славинии, 195.

14 F. Curta, Theophylact, 9 précised that using Sclavinia was necessary “especially if 
Theophylact wanted to avoid repeating the circumlocution ‘the lands of the Sclavenes’ (τῶν 
Σκλαυηνῶν χώραις)”. But Σκλαυηνῶν χώραις also appeared just once in Theophylact Simocatta’s 
History and after τῆς Σκλαυηνίας πληθύος, which makes this argument inaccurate.
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he did not have any problem with being monotonous and repetitive when writing 
about the Slavs.15 In two Byzantine campaigns north of the Danube, he uses for 
them only the term barbarians: against Musokious (11 times) and against Pira-
gastos (6). In addition, if τῆς Σκλαυηνίας πληθύος was used to avoid repetition, 
this would mean that it is equivalent to τῶν Σκλαυηνῶν πλήθη, which was used 
on seven previous occasions, and should mean that Σκλαυηνία was used as an 
adjective. Using Sclavinia as an adjective would have been no less serviceable 
for achieving his alleged goal of avoiding repetition.16

Of course, to create the term itself was not difficult. But even though The-
ophylact created several new words, he did not create a geographical term from 
the contemporary ethnonym. He obviously did not feel the need of either Anthia 
or Avaria.17 And why would he create a new term to use it only once?

The uniqueness of the term Σκλαυηνία is a serious challenge against the 
clarity argument. An unexplained term cannot be used for clarification. How could 
the only use of the at that time unusual term Sclavinia help to create clarity for 
the 7th-century readers when it managed to create serious confusion among far 
better-informed historians in the 20th and 21st centuries?18 Moreover, as has been 
noted,19 the argument for a need for clarification at this point in Theophylact’s 
text appears in science more in order to justify the use of Sclavinia as a toponym, 
rather than being caused by objective vagueness in the source, which at this point 
is clear.20 It is also problematic if the term Sclavinia was appropriate for naming 

15 Theophylact employs the following terms for Slavs: 37 times Barbarians, 13 times Slavs, 
3 times Getty, 7 times Σκλαυηνῶν πλήθη, 5 times βαρβάρων πλήθε.

16 А. Gkoutzioukostas, Sklavenia, 8.
17 F. Curta, Sklaviniai, 93, 94; Idem, Theophylact, 7, explains the absence of the term Avaria 

with the fact that its territory stretched over the Roman land, so it was ideologically unacceptable 
to call it a separate country. However, on the one hand, the same should apply to the lands of the 
Slavs (once Roman Dacia), and on the other – this cannot explain the absence of terms such as 
Anthia. Later Byzantine authors had no problem using Bulgaria. See also А. Gkoutzioukostas, 
Sklavenia, 6, 7.

18 It is noticeable that, contrary to his insistence that the reason for using Sclavinia is obvious 
from the context, Curta devoted near 4 pages in first two articles to explain such an obviousness 
(F. Curta, Sklaviniai, 90; Idem, Theophylact, 3, 8, 9), but in the third article completely changed 
offered explanation (F. Curta, Sklavinia in Theophylact Simocatta, 9 – 12). N. Malinovska, on 
contrary, estimate Theophylact description as „very vague, lacking the proper territory definition“ 
(N. Malinovská, Geographical concepts of Sclavinia in historical sources from the sixth to the 
fourteenth century, with an emphasis on the Moravian-Pannonian and South Slavic traditions, 
Slovensko a Chorvátsko. Historické paralalely a vzťahy do roku (1780), Bratislava-Zagreb 2013, 
61.

19 A. Gkoutzioukostas, Sklavenia, 7, 8.
20 It is clear from the text where the Byzantine army passed through the Danube when it 

came back from the Slavic territory (Palastol), and which places it passed when it decided to return 
there again (Asim and Kurisk), i.e. the space between the confluence of the River Iskar with the 
Danube and the city of Nikopol (Simocattae, VIII, 6, 3, p. 324, 325). It is the same space in which 
Peter’s first campaign against Piragastos was conducted in 594 (С.А. Иванов, Феофилакт, 64, 
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the area north of the Danube for readers in Constantinople at the moment when 
this History was written (circa 630–640), a time when the Slavs were already 
settled in the Balkans.21 

It is difficult to explain the reason for naming the heterogeneous and territo-
rially undefined space north of the Danube with a unified notion such as Sclavinia, 
when it contradicts the terminology used and the description that Theophylact 
gave of the Slavic territories. There is nothing united and homogeneous north of 
the Danube in his description, neither in a political nor in a geographical sense. 
The territory inhabited by the Slavs was “barbaric territory” (a barbaric country, a 
barbarian region – in the singular), and not a “Slavic country”, but Slavic regions 
(plural) inhabited by Slavic clans, each region with its own leader (Ardagastos, 
Piragastos, Musokious), each of them leading his own multitude.22 They act inde-
pendently of each other and do not constitute something united except as potential 
enemies of the empire. In contrast to that unifying element, they also exhibit a 
different degree of commitment to the Avar khagan – ranging from subordination 
or alliance to hostility.

In his last answer of this topic Curta presents a new argument – that to 
move the camp “against Sclavinia plethius” could be understood most logically 
not as “opposing” (as in a battle), but as “opposite” (related to direction), so 
Petros encamped on the southern bank of the Danube opposite the land of Slavs 
(Sclavinia).23 Such an explanation will make this information too generalised, 
because Romans would encamp opposite the land and its people (multitudes) that 
occupied hundreds kilometres on the northern bank of the Danube. In this way 
Sclavinia could not serve any purpose of clarity. Petros most likely moved his 
camp to the place on the Danube where Slavic hordes usually crossed the river,24 
so he encamps there against some preparation to cross the river by the Slavic 
horde or against any such horde which eventually would try to cross onto Roman 
territory, and he made the camp base for the attacks of the Slavic hordes to the 

f. 161), and for which, instead of Sclavinia, Theophylact uses only “barbarians” and “a multitude 
of barbarians”.

21 M. Whitby, The emperor Maurice and his historian: Theophylact Simocatta of Persian 
and Balkan Warfare, Oxford 1988, 39, 40, 50, 51.

22 It is characteristic that in such cases Theophylact associated terms in the singular such 
as land or region with the adjective “barbaric” but not with “Slavic” (βαρβάρου γῆς: Simocattae, 
VI.10, p. 260, 18, βαρβάρων γῆς (VIII. 6, p. 325, 183), βάρβαρων χώραν (VI. 11, p. 264, 3-4). In 
the only case where he linked a territorial term with the adjective Slavic, it is in the plural (τῶν 
Σκλαυηνῶν χώραις – VIII. 6, p. 324, 5-6). This area was populated by “Slavic clans” (Σκλαυηνῶν 
γένη), there are several regions, led by different leaders, each with his own multitude; compare: 
Πειράγαστος φύλαρχος δὲ οὗτος τῆς πλεθούς ἐκείνης τῶν βαρβαρῶν (VII. 4. p. 227, 24–228, 1), or 
for attack against τὸν ᾿Αρδάγαστον διατέμνονται χώραν when Romans killed πλήθη Σκλαυηνῶν 
(VI, 7, р. 253, 5, 18, 19).

23 F. Curta, Sklavinia in Theophylact Simocatta, 9 – 12.
24 С.А. Иванов, Феофилакт, 64, f. 161.
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north of the Danube. So, understanding this place as taking position against any 
enemy - the Slavic hordes generally look quite acceptable.

Sclavinia was used to describe the purpose of a Byzantine military cam-
paign, but during the campaign and immediately after it a different terminolo-
gy was implemented. Immediately after the campaign against τῆς Σκλαυηνίας 
πληθύος was successfully concluded, the army was commanded not to remain in 
Sclavinia or even in a Slavic country, but ἐν ταῖς τῶν Σκλαυηνῶν χώραις: there 
the contradiction between the plural (“Slavic regions”) and singular (“Sclav-
inia”) is visible as was mentioned by Curta.25 The second contradiction is as 
follows: the army refuses to spend the winter in the “area on other side of Istar 
(τὴν χώραν τὴν ἀντιπέραν τοῦ Ἴστρου), because the multitudes of barbarians (τὸ 
πλήθη βαρβάρων) flood it like waves”.26 Again not in Sclavinia and there was not 
one but many barbarian hordes.

The primary element in all military operations that Theophylact describes 
is people (Slavs, Getts, Barbarians), not the country they live in.27 People are 
mentioned seven times more often than the territory. In such a context, naming 
the space north of the Danube with the unique term of Sclavinia and the people 
there as its attribute (multitude of Sclavinia) stands unnaturally and erroneously in 
Theophylact’s vision and terminology. By contrast, the use of Sclavinia as an ad-
jective would fit appropriately: it would be similar to τῶν Σκλαυηνῶν πλήθη and 
τῶν βαρβάρων πλήθε, which were used for the Slavs on 12 previous occasions.

An additional light may also be cast on this issue by checking of the au-
thors who used the work of Theophylact Simocatta. None of his predecessors or 
contemporaries use the term Sclavinia, but it appeared that no one took it from 
him either. Patriarch Nicephorus, who created his history as a continuation of 
the work of Theophylact, did not use Sclavinia at all.28 Author of Theophanes 
Chronography, who in the beginning of the 9th century used Sclavinia five times, 
and who based his narrative for the time of Emperor Maurice on Theophylact, 
does not use “Sclavinia” at the point where Theophylact did.29 Theophanes did 

25 F. Curta, Sklaviniai, 92. 
26 Simocattae, VIII, 6, p. 324, 9, 10.
27 E. Chrysos, Settlements, 126 thinks that even in the places for which Sclavinia was used, 

“it is obvious that what is meant here is not a geographical or political unit but a group of people, 
the Slavene crowd.” Curta principally agrees with that, but he makes an objection that plethe is 
not always applied to the army (F. Curta, Theophylact 4), but the alternatives offered by him also 
apply to the people, not to the land. Compare also А. Gkoutzioukostas, Sklavenia, 3.

28 Nicephori Patriarchae Constantinopolitani, Breviarum Historicum, C. Mango (ed.), 
Corpus Fontium Historiae Byzantiniae, XIII, Dumbarton Oaks, Washington, 1990, 7; L. Neville, 
Guide, 72.

29 Theophanis Chronographia, vol. 1, Textum graecum continens, C. de Boor (ed.), Lipsiae 
1883, 284, 6–25. Of course, this may be due to the summary way in which this passage is transmitted, 
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not use Sclavinia in the section based on Theophylact at all and would use it for 
the first time for the events of 658. 

Therefore, we do not have any indications that Theophylact had taken Scla-
vinia from someone else, or that anyone took it from him either!30 This, along 
with the fact that σκλαυινία had never been used as an adjective in Byzantium, 
could lead to a third possibility, namely that the word σκλαυινία did not even 
exist in the original text of Theophylact, but τῆς Σκλαυηνίας πληθύος appeared as 
a result of modification of the original phrase “a multitude of Slavs” performed 
by one of the copyists in the oldest surviving manuscript from the 10th century 
from which all survived manuscripts originated.31 At the beginning of the 10th 
century Leo the Wise expressed the idea that the Slavs had “their own country” 
(τῇ ἰδία χώρᾳ) when they lived “across the Danube”, but obviously not after 
moving to the Balkans and maybe such an attitude was reflected in the oldest 
copy of Theophylact’s History.32 

but that does not change the fact: in the section based on Theophylact Theophanes does not use 
Sclavinia at all.

30 Another sign that nobody borrowed Sclavinia from Theophylact is the fundamentally 
different way in which Byzantine authors later used it. Theophylact would have Sclavinia in the 
singular – an undefined area consisting of several “Slavic regions”, each with its own leader. 
However, in the Byzantine sources it was mainly used in the plural, and in cases when it was 
singular (Gregory Dekapolites), this refers to a particular Slavic region with its leader, i.e. the 
same thing that Theophylact Simocatta calls not “Sclavinia”, but a Slavic / barbaric region or the 
region of some Slavic leader (as Ardagastos).

31 As was already suggested (S. Stojkov, Sclavinia: byzantine invention or western 
influence?, 23rd International Congress of Byzantine studies, Belgrade, 24 august, 2016, Retrieved 
on 11 November 2017, https://www.academia.edu/28093261/THE_TERM_SCLAVINIA_-_
BYZANTINE_INVENTION_OR_WESTERN_INFLUENCE, 1, 2). This hypothesis is based on 
two facts. First, nobody borrowed the term Sclavinia from Theophylact. Second, four of the five 
preserved manuscripts originated from the same manuscript from the mid-10th century Vaticanus 
Graecus 977 (С.А. Иванов, Феофилакт 13, which quoted Schreiner’s edition of Theophylact 
(p. 22, 23). Th. Olajos, Remarques sur la tradition manuscripte de l’Histoire Universelle de 
Théophylacte Simocatta, Revue d’Histoire des Textes 9 (1979), 261, 264 and Neville, Guide, 48 
dated this text to the 12th century, but Neville corrected herself on p. 73. There is a real possibility 
that the term has been added to the oldest manuscript, or even was a product of a simple mistake 
or modification, which was further transmitted to others. A similar case can be seen with the 
modification in one of Miracula manuscripts from the 10th century (Vaticanus Graecus 797), 
where in one place, instead of Σκλαβηνῶν, we find Σκλαβηνιῶν (P. Lemerle, Miracula I, 13, 117, 
p. 130, 134, 14; F. Curta, Sklaviniai, 88). We have a time match with the oldest manuscript of the 
History of Theophylact, both are found at just one place in the texts, in both cases it was used in 
relation to Slavs who were somehow connected or allied to the Avars and who would have been 
used for a great attack on Byzantium. This was also the only time when terms Avars and Slavs 
were closely associated: ἔθνη Σκλαβήνικα ... καὶ Ἄβαροι ἐκαλοῠντο; Σκλάβοι, οἱ καὶ Ἄβαροι 
καλούμενοι (Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio (CFHB 1), G. Moravcsik 
(ed.), Washington 1967, 29, 17, 33 p. 122) Of course, this is a possibility that cannot be proven or 
excluded for now.

32 The Taktika of Leo VI, ed. George Dennis, Dumbarton oaks texts 12, Washington 2010, 
C. 18 & 93, p. 470, 443.
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The main question here is if the term Sclavinia was common in this time, so, 

the only use of the word Sclavinia in Theophylact’s work, even if it was a noon, 
by itself, is not sufficient argument that the term Sclavinia was already in common 
use in the 6th and 7th centuries. Without other examples from 7th – 8th centuries 
it could be at most an exception that proves the rule.

“Sclavinia” from Theophylact to Theophanes.

We do not find the term Sclavinia in any other Byzantine source from the 
7th and 8th centuries, including the second collection of Miracula and the his-
tory of Patriarch Nicephorus, which speak of Slavs many times. Of course, it is 
not sufficient proof that the term was not used – preserved sources are few and 
not all that existed. One possible argument to suggest that the term was in use in 
the 7th and 8th centuries is that we find it five times in Theophanes Confessor’s 
Chronography, for events in 658, 689/690, 758 and 810.33 Did the author take 
the term from his sources and, accordingly, was the term in use from the middle 
of the 7th century and afterward?34 Did he instead insert into his narrative one 
new term used at the time when he was writing (807–815)?35 If it is the latter, 
this would lead to the conclusion that Sclavinia was not in use in Byzantium in 
the 7th and 8th centuries.

In resolving this question, it can be helpful to compare Theophanes’ Chron-
ography with the history of Patriarch Nicephorus, written at the end of the 8th 
century and based in general on the same Byzantine sources as Theophanes for the 
period 668–769.36 There is no mention of Sclavinia in Nicephorus’ work. Did the 

33 Once for Constans’ expedition in 658, twice for the campaign of Justinian II in Thrace 
and Thessalonica (689/690), once for the campaign of Constantine V in 758/9 and once for the 
settlement of colonists in the Sclavinias by emperor Nicephorus in 810 (Theophanes, 347, 6–7, 
364, 5–9, 11–18, 430, 21–22, 486, 17–22.

34 С. Антолјак, Нашите Склавинии, 121; F. Curta, Theophylact, 11, 12.
35 A. Gkoutzioukostas, Σκλαυηνία, 646; N. Malinovská, Concepts, 61. For the time when 

the Chronography was written see: H. Turtledove, The Chronicle of Theophanes, Philadelphia 
1982, VIII – IX; М. Рајковић, М. Томић (eds. and trs.), Патријарх Нићифор, Византиски 
извори за историју народа Југославије т. 1 Георгиј Острогорски (ed.), Београд 1955, 217 
(810–815); W. Treadgold, Historians, 35, 39 (started in 807, and finished between 813–815). For 
the authorship of the Chronography see: W. Treadgold, Historians, 44–49.

36 C. Mango (ed.), Nicephori, 15, 16; Г. Литаврин, Феофан Исповедник, Свод дрвнейших 
письменьiх известий о славянах, т. 2, (VII – IXвв), Г. Литаврин (ed.), Москва 1995, 223; 
H. Turtledove, Chronicle, XV; M. Рајковић, M. Томић Патријарх Нићифор, 239. For the 
time when Nicephorus’ work was written: C. Mango (ed.), Nicephori, 8–12 (before 780 г.); Г. 
Литаврин, Патриарх Никифор, Свод древнейших письменьiх известий о славянах, т. 2, 
(VII–IXвв), Г. Литаврин (ed.), Москва 1995, 222 (between 775–787); H. Turtledove, Chronicle, 
XII, (between 775–797, probably before 787); L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast 
Era, c. 680–850. The Sources, Ashgate, 2000, 171 (probably in 780). The best argued seems to 
be the opinion of W. Treadgold, Historians, 27, 35 “probably soon after 790”, “about 791” “but 



Stojko Stojkov

422
patriarch, known for his brevity, remove the existing term from his sources or was 
it Theophanes who added it? Unfortunately, neither of them adhered strictly to 
their sources, although it seems that in science more trust is given to Nicephorus.37 
In any case, Sclavinia was the shortest existing alternative to the commonly-used 
terms like “Slavic regions”, “Slavic country”, Slavic nations”, “Slavic clans”, etc.

In Nicephorus we find only one of four events for which Theophanes used 
Sclavinia: the campaign of Justinian II against Sclavinia and Bulgaria in 689/690. 
Here Theophanes used Sclavinia twice, and Nicephorus Slavs and Slavic clans.38 
A comparison of the two texts shows that the substitution of the term Sclavinia 
could not help to achieve a greater conciseness for Nicephorus – his terminology 
for Slavs was no shorter than Theophanes’ – it was just different.

There are four other common events for both authors connected to Slavs: 
the founding of the Bulgarian khanat in 681, Tervel’s aid for Justinian in 705, the 
escape of 208 000 Slavs from Bulgaria to Byzantium (763) and the war against 
Khan Teletzius (763). Theophanes did not use Sclavinia there. Nicephorus and 
Theophanes used respectively: for 681: Slavic nations; for 705: Slavs (Theoph-
anes) or nothing (Nicephorus); for 763: multitude of Slavs (Theophanes), Slavic 
clans (Nicephorus); for 763 (Teletzius): Theophanes omitted the word Slavs and 
used “surrounding nations” instead, and Nicephorus spoke about the multitude of 
Slavs. In general, it was the usual terminology for the Slavs in Byzantine sources 
from the 6th and 7th centuries. There the only exception is Theophanes’ Sclavinia. 

Therefore, in the five events related to Slavs common to both authors, The-
ophanes used Sclavinia only for one, and Nicephorus did not use it at all. 

For other cases in which the author of Chronography used Sclavinia, he had 
another sources unknown to Nicephorus. Leaving aside the case of 810, to which 
he was contemporary, the other two cases are important to us: the campaigns 
of 658 and 758. Their description is extremely similar, and for the information 
about 758 is quite possible that it did not exist in the Byzantine sources used by 
Nicephorus and Theophanes.39 For these periods in the Chronography, the Syrian 

certainly before 797”, because only his version explains the ending of the history of Nicephorus 
in 769. See also L. Neville, Guide, 73.

37 W. Treadgold, Historians, 9, f. 35 and pages 16, 17, 30; P. Charanis, Nicephorus I, The 
savior of Greece from Slavs (810 A.D.), Byzantina- Metabyzantina, vol. I, part I, New York, 
1946, 82; М. Рајковић, Теофан, 217, 218; L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium, 168, 170, 171; 
C. Mango (ed.), Nicephori, 16), is one of the few to see Theophanes as more accurate and less 
biased than Nicephorus. In any case, greater accuracy and precision should be expected from a 
secretary like Nicephorus than from a monk and a former military like Theophanes, or even a 
patriarchal syncellus like George.

38 Nicephori, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opuscula Historica, C. de Boor (ed.), 
Lipsiae 1880, 36, 18–20; Theophanes, 364, 5–9.

39 Constans’s campaign in 658 falls in the period for which Nicephorus had no information 
at all (641–668), but the patriarch knows nothing about the campaign of 758 either. This mysterious 
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sources were particularly important.40 Although it was argued that “reference 
to a campaign against the Slavs in 658 ... seems unlikely to have come from an 
oriental source”41 such scepticism is unfounded. This campaign has been noticed 
in some Syrian sources in a style and content that apparently corresponds to that 
of Theophanes. For the year 658, Elia Metropolitan of Nisiba announces that: Eo 
Constans rex Romanorum regiones Sclavorum ingressus proelium fecit cum rege 
eorum et vicit eum et cum victoria exiit.42 For the great campaign of Constans to 
the West in the year 658, another Syrian source provides information, mixing it 
with the departure of the emperor to the west a few years later.43 The two Syrian 
chronicles are independent of one another.44 Besides, it cannot be said that Elia 

absence of information about the campaign of 758 in Nicephorus, led Mango to conclude that the 
information given by Nicephorus for the counter-attack in 756, led by the emperor against the 
Bulgar invaders in Thrace to the Long Wall, was the same as Theophanes’ campaign against the 
Sclavinias in Macedonia in 758/9 (C. Mango (ed.), Nicephori, 219 f. 9). However, Nicephorus is 
very clear that this war was against Bulgars not Slavs, and it happened in Thrace, not Macedonia. 
Theophanes puts this Bulgarian invasion under 755/756, and the campaign against the Slavs in 
758/759, i.e. 3 years later. Therefore, either the information about the campaign in 758 did not 
exist in the common sources of Theophanes and Nicephorus or Nicephorus omitted it.

40 M. Debié, Theophanes’ “Oriental source”: what can we learn from Syriac 
historiography?, Studies in Theophanes, M. Jankowiak, F. Montinaro (eds.), Travaux et Memoires 
19, Paris 2015, 378; C. Mango (ed.), Nicephori, 1, 2, 14, 15. For the active exchange between the 
Byzantine and Syrian authors in the 7th century see A. Palmer, The Seventh Century in the West-
Syrian Chronicles, Liverpool, 1993, L, LI, 95, 97; L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium, 169, f. 8; 
L.I. Conrad, Theophanes and the Arabic historical tradition: some indications of intercultural 
transmission, Byzantinische Forschungen 15, Amsterdam 1990, 1–44. That Theophanes used 
Syrian sources translated into Greek: H. Turteldove, Chronicle, xv. See also W. Treadgold, 
Historians, 41–43; M. Debié, Oriental source, 365–382; M. Conternp, Theophilos, “the more 
likely candidate”?, Towards a reappraisal of the question of Thephanes’ “orlental source(s)”, 
Studies in Theophanes, M. Jankowiak, F. Montinaro (eds.), Travaux et Mémoires 19, Paris, 2015, 
383–400.

41 W. Treadgold, Nikephoros, Patriarch of Constantinople: Short History, C. Mango (ed. 
and trans.), review in: Speculum, Vol. 67, No. 4, Chicago, Oct., 1992, 1021.

42 Eliae Metropolitae Nisibensi, Opus Chronologiqum, I, Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scriptores Syri, Series III, Tomus VII, L-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat (eds.), 
Romae – Parisis – Lipsiae, 1910, 68.

43 Chronicon Anonymum, Chronika minora, pars 1, Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scriptores Syri, Series Tertia – Tomus IV, ed. I. Guidi, Parisis – Lipsiae, 1903, 
55: “Ipse quidem multum iratus reliquit filium suum Constantinum super solium suum, sumpsit 
sumpsit imperatricem et universum exercitum Romanorum pugnae capacium, et profectus est 
ad Sepdestentrionem adversus populos extraeneos”. Attention was paid to this by М. Рајковић, 
Теофан, 221, f 8. These events are presented as a consequence of the execution of the emperor’s 
brother Theodore (which actually happened in 660). The close time and the fact that the trip was 
in the West with the Emperor visiting Thessaloniki seems to have led to merging both events into 
one. However, the date 658, identical to that of Elia and Theophanes, shows that this author also 
knew of the western campaign in 658.

44 The two Syrian chronicles differ in the order in which the campaign of 658 and the 
killing of the emperor’s brother were given, as well as the interpretation of the murder. While 
Metropolitan justifies Constans, Anonymous conveys the news, which we find later in Theophanes, 
that the people hated the emperor and began to call him Cain. Elia does not announce the departure 
of Constans to the West but is precise when he talks about the purpose of the campaign in 658 
(Slavic regions), while Anonymous does not mention Slavs at all. 
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is dependent on Theophanes, but seems to have used the same Syrian source as 
him.45 The telegraphic style in which the campaign was described, and which, in 
fact, had serious consequences,46 was suitable for writers who wrote far from 
the Balkans, and contrasts with far more detailed news for the Slavs based on 
the Byzantine sources we found in Chronography (those for 681, 689, 773, 783, 
799). The “eastern connection” is also visible for the campaign of 758, which 
Theophanes puts in a series of news related to the east.47 

However, that information in the Chronography for 658 and 758 was based 
on the eastern sources does not mean that the very term Sclavinia was taken from 
there. In Syriac, the words for the Slavs and Slavic countries did not differ graph-
ically,48 which means that the translator had great freedom to use terms such as 
Slavs, Slavic countries, Slavic regions, etc. In the two quoted Syrian sources we 
find “regions Sclavorum” and “populous extraeneos”. Besides, Theophanes used 
Sclavinias for 689 and for his own time – 810, and he could not take these from 
Syrian chronicles. The term Sclavinia is distributed in Theophanes’ text in such 
a way that it appears simultaneously in the news based on the Byzantine sources, 
on the Syrian sources, but also in news from his own time. And it leads us to the 
most logical conclusion – the term was put there by author of Chronography, not 
borrowed from his sources.

This conclusion is supported by the uniform way in which the term is 
used.49 The great similarity in the description of the campaigns in 658 and 758 
cannot be due to use of a common source, whether it is Eastern or Byzantine. It 

45 This can be noticed through the following important difference – Elia mentioned “their 
king” (of the Slavic regions) in this campaign. But he did not mention a series of other important 
information about the Slavs that we find in Theophanes, including that in which the term Sclavinia 
was used. That information about Constans’ campaign in 658 existed in the Syrian sources before 
the time of Theophanes is obvious from what we have in Anonymous, which is older than the 
Chronography (Chronicon Anonymum, 13). 

46 See: G. Ostrogorsky, The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century, DOP, 
Vol. 13 (1959), 5. The first Byzantine coins after the Slavic settlement found in Macedonia 
(Valandovo, Prilep) were from the time of Constans and his heirs (И. Миклучиќ, Средновековни 
градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996, 32). Coins from Constans were also found 
in the Morava Valley and Kosovo (И. Бугарски, М Радишић, Централни Балкан у раном 
средњем веку: археолошка сведочанства о променама, Процеси византинизације и српска 
археологија, В. Бикић (ed.), Београд, 2016, 93).

47 In the period between the summer of 756 and the summer of 760, if we do not count 
the campaign against the “Macedonian Sclavinias”, Chronography only reports news related to 
Christians in Syria and Palestine and the Caliphate policy, with even the two Arab campaigns 
against Byzantium being given from an Eastern perspective.

48 On the fact that Sclavinia and Slavs are graphically identical in Syrian, see: Н.И Сериков, 
Иоанн Эфесский, Свод древнейших письменных известий о славянах t. I: (I–VI вв.), Л.А. 
Гиндин, Г. Литаврин (eds.), Москва 1994, 289, f. 50. Similarly, in Arabian the word Sakaliba 
was used equally for people and for the country: A. Nazmi, Commercial Relations between Arabs 
and Slavs (9th–11th centuries), Warsaw 1998, 74–76.

49 K.M. Setton, The Bulgars in the Balkans, 522, 541, 542, f. 154.



THE TERM SCLAVINIA IN BYZANTINE SOURCES: RE-EXAMINATION OF THE CHRONOLOGICAL FRAMEWORK

425
is not known that there was a Byzantine source to cover both dates. Although 
survived Syrian sources know about the campaign in 658, they did not mention 
anything about the campaign in 758.50 The similarity must therefore be a result of 
editorial processing and style. The way of using Sclavinia in Chronography was 
not chaotic: it only applies to the relations of Byzantium with the Slavs and is not 
once used for the relations between the Slavs and Bulgaria, the Avar khaganate 
or the Caliphate. Sclavinias are used only for Slavic communities that are objects 
of subjugation from the empire – they are the goal of campaigns, plundering, tax 
imposition and colonization. All of it speaks for conscious, editorial use of the 
term, and not for simply borrowing from his sources, where it could be used in 
a different sense and context. 

The non-use of Sclavinia for Slavic communities under Bulgarian rule in 
the Chronography poses a serious challenge to the thesis that the term Sclavinia 
had previously been in widespread and unofficial use in Byzantium for any of the 
Slavic communities in the Balkans.51 

Some other observations lead us to the same conclusion. The term 
Sclavinia contains in itself the idea of   a Slavic territory. It was basically equal 
to terms derived from the names of specific Slavic “nations”(ethne) such as 
Croatia, Serbia or Verzitia and Subdelitia. However, such terms for the Slavs 
in the Balkans could not be found in Byzantine historical texts in times before 
Theophanes. In Miracula many geographic determinants were used to describe 
where the Slavs were living; but even two generations after the Slavs becoming 
their neighbours, Thessalonians still did not orient themselves geographically 
according to the names of the tribes, but rather vice versa, they determined where 
the tribes were located according to other geographical determinations.52 The 
Slavs had “their places” of living, but they did not form recognizable and fixed 
geographical units in the consciousness and terminology of the Thessalonians.53 

50 In this light, the idea that the author of the information about 758 was the born in East 
Georgius Sinkelus, who translated and continued the Theophilus Chronology from 750 to 780, 
could be considered a good solution (W. Treadgold, Historians, 41–45). 

51 I.e. my argument for the non-use of the Sclavinia in the 7th–8th centuries essentially 
differs from that of Chrysos, which proves the same thesis by disclaiming as metonymy all cases in 
Theophanes for the 7th and 8th centuries and accepting only one for 810 (E. Chrysos, Settlements, 
126, 127). The claim that Theophanes used the term in two different ways does not seem to be 
sustained. It is much more logical that he implemented one term for the present and the past and 
with the same meaning in all cases. That the term appears in the time of Theophanes see also А. 
Gkoutzioukostas, Σκλαυηνία 646.

52 See, for example, “the area of Teba and Dimitriada to the nation of the Velegezites” 
(P. Lemerle, Miracula II, 4, 254, p. 214, 11, 12), “Barbarians ... from river Strymon” (II, 4, 257, 
p. 215, 13); “whole Slavic nation … from Rinhina and from Strymon” (II, 4, 232, p. 209, 10,11); 
“Σκλαβίνων ἔθνη... from Strymon and Rinhina” (II, 4, 242, p. 211, 15); “Σκλαβίνων ἔθνει into 
northern (regions)” (II, 4, 249, p. 213 11, 12).

53 Usually “τοπος” was used: P. Lemerle, Miracula II, 4, 234, 241, 265, pp. 209, 28, 211, 
8, 217, 21, 22).
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The reason for not using such terms in the 7th–8th centuries cannot be explained 
as a consequence of imperial ideology which treated territories on the Balkans as 
Roman by right: Nicephorus had no problem in using “Bulgaria” for khanate and 
“their lands” for the Slavs under it.54 However, Nicephorus did not use Sclavinia 
or the toponyms derived from the names of Slavic tribes (we do not have Severia 
or Septageneia for example). By contrast, in Theophanes, besides Sclavinia, 
we find toponyms derived from “Slavic nations” such as Verzitia and Velzitia 
(Βερζιτίαν, Βελζητίας). Such toponyms were not used in the part common with 
Nicephorus i.e. before 769, and they appeared for the time afterwards: one under 
773/4 (Verzitia) and the other under 799 (Velzitia). It shows that toponyms of 
the Sclavinia type become common terminology in Byzantium later, after the 
history of Nicephorus was finished, they did not exist in the sources used by 
Nicephorus and Theophanes, and were inserted into the Chronography, namely 
by its author. 

As argument for use of term Sclavinia in Constantinople in the beginning 
of 8th century was presented The Life of Willibald, written in 778, in Bavaria.55 
We find there that when in the 723 the Saint travelled from Italy to the Holy land 
he passed nearby city of Monemvasia (in Peloponnese) which was in Slawinia 
terrae.56 Suggestion is that he learn this term in Constantinople. This is rather a 
circular argument using unprovable presumption that the term Sclavinia already 
existed and was widely popular in Byzantium in the early VIII century to prove 
the same. According to the Life the boat was not byzantine, and it happened 3 or 
4 years before the Saint visited Constantinople. Also, in this source the term is 
not in a Byzantine form – Sclavinia, but Slawinia. It was also argued that there 
the word Slawinia was used like an adjective and not a noun.57 This is supported 
by the fact that Slawinia is followed by terrae an unusual and not a necessary 
words combination, even tautology because Sclavinia itself includes in some 
level the idea of land. 

Therefore, my conclusion is that the term Sclavinia did not exist or was not 
in common use in Byzantium before the end of 8th century.

54 Nicephori, 75, 1, 2 (Σκλαβῶν γένη ... τῆς ἑαυτῶν ... γῆς), 79, 10,11. Byzantine were very 
aware that Bulgarian lands are former Romans – as Roman Lakapenos remind Symeon in his 
letter, probably in 923, Théodore Daphnopatès Correspondance, J. Darrouzès and L.G. Westerink 
(ed. and trans.), Paris 1976, letter 5. 116-124.

55 F. Curta, Sklaviniai, 86, 87; В.К. Ронин, Свод древнейших письменьiх известий о 
славянах, т. 2, (VII – IXвв), Москва, 1995, 440.

56 Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum, v. XV, 1, G. Pertz (ed.), Hanoverae 1887, 
93, 12, 13: venerunt ultra mare Adria ad urbem Manafasiam in Slawinia terrae.

57 J. Koder, Sklavinien, in: Lexikon des Mittelalters VII, München 1995, 1988; E. Chrysos, 
Settlements, 130. See debate between Curta and Gkoutzioukostas: F. Curta, Theophylact, 203 – 
205 with quoted literature; А. Gkoutzioukostas, “Sklavenia”, 8, 9; Idem, Term “Σκλαυηνία”, 
644 – 646, and f. 68 with quoted literature. 
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Sclavinia as a contemporary term (9th–10th c.)

For the first time Sclavinia was definitely used for contemporary written 
events in 810 (Chronography). Two other sources from the first half of the 9th 
century also used it for contemporary events. The first was the letter from Michael 
II to Ludwig the Pious from 10.04.824, which mentioned the participation of 
circumiacentibus Sclavinii in the uprising of Toma the Slav in 823;58 the second 
was the Life of Saint Gregory Dekapolites by Ignatios the Deacon, written in 
840th.59 Two other texts known as the Chronicle of 811 and Scriptor Incertus 
de Leone Armenio, clearly based on eyewitness accounts, mentioned Sclavinias 
under 811 and 814 as Krum allies.60 

58 Monumenta Germanica Historiae, Legum Sectio III, tomi II, pars II, 2,2, Concilia aevi 
Karolini [742–842]. Teil 2 [819–842], A. Werminghoff (ed.), Hannoverae at Lipsiae 1908, 2,2, 
477, 10, 11.

59 F. Dvornik, La Vie de Saint Gregoire le Decapolite, et les Slaves Macedoniens au IXe 
siècle, Paris, 1926, 61, 20–62, 4. It spoke about a “not small rebellion” led by the egzarchon of one 
Sclavinia near Thessalonica in 836. Here Σκλαβηνῶν μερῶν and Σκλαβηνίας were equated to one 
another. The Life was written after the death of the saint (November 20, 841 or 842) and before 
847. In 847/848 one of the two informants of Ignatius dies, and he himself was last recorded alive 
in 847 (A. Kazhdan, N.P. Ševčenko, Gregory of Decapolis, The Oxford dictionary of Byzantium, 
t. 2, A. Kazhdan (ed.), New York 1991, 880; C. Mango, On re-reading the life of St. Gregory the 
Decapolite, Byzantina, Vol. 13, No. 1, Thesaloniki, 1985, 644, 645; W. Treadgold, Historians, 
104; L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium, 211).

60 H. Gregoire, Un Nouveau fragment di “Scriptor incertus de Leone Armenio”, Byzantion, 
t. XI, Bruxeles, 1963, 423: τὰς πέριξ Σκλαβηνίας was leased from Krum in 811; H. Gregoire, 
Les sources epigraphiques de l’histoire bulgare, Byzantion 9, Bruxelles, 1934, 768: in 814 in 
Constantinople a rumour was heard that Krum collected an army of πάσας τὰς Σκλαβινίας. 
Gregoire thought that these are part of common source also used by Theophanes (Scriptor incertus 
417–419). According to Mango and Treadgold, these seems to be parts of the History of Sergius 
the Confessor, written between 833 and 835 (C. Mango, The Two Lives of St. Ioannikios and the 
Bulgarians, Harvard Ukrainian Studies Vol. 7, Washington, 1983, 400; W. Treadgold, Historians, 
92, 95, 96, 97). However, more modern historians do not agree that these are two fragments of 
same author (see for this L. Neville, Guide, 78, 81). Dates for their writing are proposed until 
the time of Nicephorus Phokas (for discussion in the literature on this topic see: P. Stephenson, 
“About the Emperor Nikephoros and How He Leaves His Bones in Bulgaria”: A Context for the 
Controversial “Chronicle of 811”, DOP, Vol. 60, Washington, 2006, 93–100), but in general early 
dating dominated. For our research it is sufficient to limit ourselves to the following considerations. 
Whenever the last editions of these “fragments” were made, they inevitably come from witnesses 
or contemporaries of the events (L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium, 179, 180). Then we have no 
reason to doubt that the term Sclavinias existed in the original (or its processing if it was made 
before 850). On the one hand, circa 850 Byzantine sources ceased to use the term Sclavinia until 
the middle of the 10th century. On the other hand, for the Byzantine authors in the second half 
of the 9th century there was simply no category “Slavs” in Bulgaria, and the term Slavs was 
removed even in describing the Bulgarian past. For example, George the Monk removed the 
word Slavs from all of Theophanes’ information relating to Bulgaria (Georgii Monachi Chronicon 
vol. II, C. de Boor (ed.), Lipsiae 1904, 728, 15–729, 16, 732, 13-18, 775, 11). According to him no 
Slavic archons but instead τους αρχοντας των Βουλγαρων drank from Nicephorus’ skull (Georgii 
Monachi, 775, 8-11). This change was related to the process of taking away the “autonomy” of the 
Slavic communities in Bulgaria in the 820s and thereafter, which makes Sergius the Confessor 
chronologically the last possible author of these “fragments”. It does not seem possible that the 
Sclavinias in Scriptor Incertus were a product of a time after the mid-9th century, and especially 
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From the middle of the 9th century we notice clear signs that Sclavinia 

falls out of use. George the Monk created a history based mainly on Theophanes 
and other sources, and completely discarded the word Sclavinia from his work.61 
After that we could not find Sclavinia in sources that speak widely about the 
Slavs such as John Kaminiates, Leo the Wise and the Chronicle of Monemvasia.

Abandoned by Byzantine authors between 850 and 950, the term appears 
again in a few sources in the middle of the 10th century. One (Pseudo-Symeon) 
simply transmits information from an old text.62 Sclavinia also appeared in one 
manuscript of the Miracula (Vaticanus Graecus 797), and in the oldest manuscript 
of Theophilact History (Vaticanus Graecus 977). Most important is Constantine 
Porphyrogenitus, who used it many times and mostly for his own time.63 The 
only serious difference was the place which it was used for: Dalmatia, instead of 
the interior of the Balkans. 

This was the last actual use of the term in Byzantium. 

of the time and surroundings of Constantine Porphyrogenitus – the last author who often uses 
the term Sclavinia for entities on the borders of Byzantium. For him, too, there were no Slavs 
in Bulgaria, and even more so because for him Avars and Slavs, as already was noticed, are the 
same category, not different as in Scriptor Incertus. Compare: ἔθνη Σκλαβήνικα ... καὶ Ἄβαροι 
ἐκαλοῠντο; Σκλάβοι, οἱ καὶ Ἄβαροι καλούμενοι (Porphyrogenitus, 29, 17, 33 p. 122) with Ἄβάρους 
καὶ τὰς πέριξ Σκλαβηνίας, Ἄβάρεις καὶ πάσας τὰς Σκλαβινίας into “fragments”. This practically 
identical way of using the Sclavinias in both “fragments” (“Avars and the surrounding Sclavinias”, 
“Avars and all Sclavinias”), which is different from that of Theophanes (Sclavinias in Scriptor 
Incertus is a term related to Bulgaria, and in Theophanes only to Byzantium) suggests that even 
if they were not parts of the same text, they are at least derived from a common primary source. 
See more on this topic in: R. Browning, Notes on the “Scriptor Incertus de Leone Armenio”, 
Byzantion Vol. 35, No. 2, Bruxelles, 1965, 389–411; A. Markopoulos, La Chronique de l’an 811 et 
le Scriptor incertus de Leone Armenio: problèmes des relations entre l’hagiographie et l’histoire, 
Revue des études byzantines, 57, Paris, 1999, 255–262; J. Wortley, Legends of the byzantine 
disaster of 811, Byzantion Vol. 50, No. 2, Bruxelles, 1980, 533–562.

61 Compare description of the campaign of Justinian II, which was against the Slavs and 
the Slavic clans (Nicephorus), or against Sclavinia (Theophanes), but according to Georg the 
Monk Justinian “headed for a trip to the western regions, conquered the great multitudes (plethe) 
of Slavs” (Georgii Monachi, 729, 18–730, 4). For the time his History was written, see: L. Neville, 
Guide, 87 (first version written in 846/ 847); L. Brubaker, J. Haldon, Byzantium, 172 (probably 
before 867) and W. Treadgold, Historians, 115, 116 (“after 867 but before 882” “and most 
probably between 870–875”). 

62 Symeonis Magistri, Annales, 617, 10–13. 
63 De administrando, 9, 107–110, 29, 68, 30, 94, 95 pp. 62, 124, 144.
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End of the term Sclavinia

We do not find the term Sclavinia in 11th century sources. In addition, 
the term Slavs was rapidly exiting from the sources in the 10th and the 11th 
centuries.64 Still the term Slavs will appear again in the 12th century.65 The same 
will happen with the term Sclavinia, which we find in George Kedrenus, the 
Lexicon of Zonara and the Ethimologia Magna.66 It is the last return of these 
terms before their final disappearance from the Byzantine sources. 

Kedrenus borrowed the term Sclavinias from the sources he used (Pseudo-
Simeon).67 This example shows us that Sclavinia could still be used as a term 
for the past and we can put it in context with the reactivation of the term Slavs 
at the same time.

In the Lexicon of Zonara Sclavinia was explained by another term – 
Bulgaria, which at the time meant only the dioceses of the Ohrid Archbishopric.68 
At this time, this archbishopric was the only institution in Byzantium in which 
the Old Slavonic language was in use. This, together with the insistence of the 

64 E. Mühle, Die Slaven im Mittelalter, Berlin/Boston, 2016, 13, 14. 
65 Anna Comnena speaks about δύο βαρβάρων Σθλαβογενῶν and renders μεγάλην 

Πρισθλάβαν as a mixed name, partly ἀπὸ τῶν Σθλαβογενῶν (Annae Comnenae, Alexias, vol. 
I, R. Diether, A. Kambylis (ed.), Corpus Fontium Historiae Byzantinae XL/1, Berlin, 2001, p. 
55, II, 3, 1, 20, 21; p. 210, VII, 3, 4, 25, 26). Nicephorus Bryenius wrote that “the ethnos of the Slavs 
rejected Roman rule and desolated and plundered Bulgaria” (Nicephori Bryennii, Historiae libri 
quattuor, Corpus fontium historiae byzantinae IX, ed. Pail Gautier, Brussel, 1975, p. 213, III, 
3, 15 – 18). Michael from Thessaloniki wrote about του παριστρίου Σθλαβίνου και του όμορου 
Πάννονος, του Σθλαβίνου, τη τών Σθλαβίνων πολύς (W. Regel, N. Novossadsky, Fontes rerum 
byzantinarum I, Rhetorum saeculi XII, orations politicae, Petropoli, 1892, 174, 18, 22, 23, 175, 4). 
Later Choniat will call Dalmatia τῶν Σκλαβίνων ... χώρας (Nicetae Choniatae Historia, I Bekker 
(ed.), Bonnae 1835, 224, 24). In some of these cases the notion is obviously an ethnic one, but in 
others it is disputed, and it is possible that the term also appeared as an archaism.

66 Iohannis Zonarae, Lexicon, tommus posterior, ed. Tittmann, Iohannes, Lipsiae, 1808, col. 
1653; Etymologicon magnum, ed. Friderici Sylburgii, Lipsiae, 1816, 225, 48; Georgius Cedrenus 
Compendium Historiarum, I [CSHB 8], E. Bekker (ed.), Bonnae, 1838, 771, 23–772, 1. 

67 For sources of Kedrenus see: L. Neville, Guide, 162; A. Kazhdan, Kedrenos, ODB, II, 
1118.

68 Zonarae Lexicon, col. 1653: Σκλαβινία, ἡ Βουλγαρία. Г. Литаврин, Славинии 201, 
incorrectly connects Bulgaria in this place with the former Bulgarian state, which was never 
referred to as a Sclavinia in the Byzantine sources or labelled as a Slavic country before and at 
the time the Lexicon was written it had not existed for a long time to serve as an explanatory 
term (see С. Стојков, „Ѩнзыкъ словѣнскый“ во старословенските текстови (IX – XIV 
век), Историја 50-51/1 (2015/2016), 131, 132; as an example of treating Bulgaria as Sclavinia 
in historiography see: T. Vedriš, Balkanske sklavinije i Bugarska, Nikolić Jakus Zrinka, Nova 
zraka u europskom svjetlu, Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 – oko 1150), 
Povijest Hrvata, sv. 1, Zagreb, 2015, 582–584. Πανονία, ἡ Βουλγαρία in the Lexicon (Col. 1507) 
also suport identifucation of this Bulgaria with Ohrid Archbishopry: the main city of Panonia 
– Sirmium in the 12th century was a bishop’s see in the Ohrid diocese. For the use of the term 
Bulgarians in this period, see П. Коматина, Појам Бугарске у XI и XII веку и територија 
Охридске Архиепископије, Охридска архиепископија у византијском свету, Византијски 
свет на Балкану, Београд, 2012, 41–56. 
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“archbishops of whole Bulgaria” on finding the apostolic foundations of their 
church through the expropriation of the Slavic mission of St. Cyril and Methodius 
led some Byzantine authors to simply equate these terms Slavs and Bulgarians.69 

The Etymologicum Magnum, a text characterized by “freely abbreviated, 
transposed and modified” information, mentioned Sclavinias once in an article 
that explains the word beard (Γένειον).70 The text is confusing enough, but one 
thing is beyond doubt: the ethnic meaning of the word Slavs, as well as the 
former meaning of the term Sclavinia, have been forgotten. They were given in 
small letters (τὰς σκλαβηνίας, οἱ σκλάβοι unlike other ethnonyms in the article: 
Λογγίβαρδοι, Ῥωμαίοι) and were connected with the emergence of the name 
Langobardoi. It is even possible that here Slavs and Sclavinia meant slaves and 
slavery.71 That could mean that this example is one of the new and relatively 
rare practice for 12th-century Byzantium of using the word Slav in the sense of 
a slave.72 

These last three cases relate closely to the three ways in which the term 
Slavs was interpreted in the 12th century. The first is as an archaism (Kedrenus). 
The other two try to connect it with some new realities and meanings: one with 
the Ohrid Archbishopric, and the other probably with the meaning  slavery. None 
of them used it with its former meaning or for their own time.

* * *

69 See for example: Theophylact of Ohrid in the Life of Saint Clement of Ohrid: τῶν 
Σθλαβενῶν γένος εἴτουν Βουλγάρων (А. Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, 
София, 1966, 81), or in the Life of Saint George Hagioritus: Bulgares que l’on appelle Slaves (B. 
Martin-Hisard, La Vie de Georges l’Hagiorite (1009/1010-29 juin 1065), Introduction, traduction 
du texte géorgien, notes et éclaircissements, Revue des études byzantines, Paris, 2006 64-65, p. 
63, 139, 790). This phenomenon was purely Byzantine, and there was no parallel in the Slavic 
sources until the 13th–14th centuries, when it appeared under Byzantine influence (С. Стојков, 
Свети Климент како „наш“ и каков?, Меѓународна научна конференција Климентовото 
дело, Д. Кузмановска, С. Петровска (eds.), Штип 2016, 13–16; С. Стојков, Свети Климент 
од епископа словѣнска до επισκοπου Βουλγαριας, трансформација во разбирањето на 
категориите Словени и Бугари во византиските извори, Милениумското зрачење на Св. 
Климент Охридски, Скопје, 28 – 29 октомври 2016 година, МАНУ, Скопје, 2018, 219 – 238).

70 R.B., Etymologica, The Oxford dictionary of Byzantium, t. 2, ed. A. Kazhdan. New 
York 1991, 735.

71 Etymologicon magnum, 225, 48.
72 This meaning is first found in Byzantium in the late 11th century, from South Italy and 

Sicily where it first appeared in Latin and Arabic texts (H. Köpstein, Zum Bedeutungswandel von 
Σκλαβος / Sclavus, Byzantiniscshe Forschungen, VII. (1979), 67, 71, 72, 76, 77, 83–85, 87; Д.Е. 
Мишин, Сакалиба, Славяне в исламском мире. Москва 2002, 13, 20). In the 12th century 
Byzantine sources it is not always possible to distinguish whether the word Slavs was used as an 
ethnonym or meaning a “slave” (compare: Tzetzae, 93 (ed. T. Pressel, Ioannis Tzetzae, Epistolae, 
Tubingae 1851); А. Каждан, Аннотация: Joannis Tzetzae Historiae, ed. P. A. M. Leone, Napoli 
1968, Византийски временик, т. 34, Москва, 1973, 289.
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Therefore, the chronology of use of the term Sclavinia in Byzantine sources 

should be changed. It seems that it was not used (or at least - not in noticeable 
way) there from 6th,

 to the end of 8th century, from the middle of 9th to the middle 
of 10th, in 11th,, and in 13th – 15th  century. The term Sclavinia in Byzantium had its 
actual use and for contemporary events in two short periods between the end of 
8th – the middle of 9th century (predominantly for Macedonia) and in the middle 
of 10th – for Dalmatia. The term reappeared in 12th in the way which demonstrated 
that Sclavinia  had already lost its usual meaning and use.
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ПОИМОТ СКЛАВИНИЈА ВО ВИЗАНТИСКИТЕ ИЗВОРИ: 
ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ХРОНОЛОШКАТА РАМКА

Резиме

Ова статија е посветена на хронологијата на употреба на поимот 
Склавинија во византиските извори – тема која стана актуелна повторно во 
последната декада. Традиционалната хронологија го идентификува поимот 
со постоењето словенски територии и племиња и како таков го врзува 
со самиот почеток на појавата на Словените на византиските граници. 
Меѓутоа единствениот автор кај кој го наоѓаме пред почетокот на 9 век е 
Теофилакт Симоката и тоа само еднаш. По прашањето дали тој го користи 
како придавка или именка се разви детална дебата без да се постигне 
консензус. И двете интерпретации имаат како своја слабост тоа што би била 
во прашање уникатна употреба – единствена употреба на Склавинија како 
придавка воопшто, или единствена употреба како именка кај Теофилакт. 
Во првиот дел се анализираат понудените аргументи, како тоа дека авторот 
го употребил овој поим со цел избегнување монотонија, како појаснување 
и сл., покажувајќи ја нивната неоснованост. Како алтернатива е понудена 
можноста поимот воопшто да не постоел во оригиналниот текст, туку да 
е продукт на модификација извршена во најстариот манускрипт во 10 в. 
од кој сите други потекнуваат. Во секој случај еднократната употреба на 
зборот Склавинија од страна на Теофилакт не може да служи како доказ 
дека истиот бил во некоја редовна употреба, туку најмногу да биде исклучок 
што го потврдува правилото. Никој друг познат извор во VI, VII и VIII век 
не го употребува овој поим и нема знаци дека некој го има земено од кај 
Теофилакт исто.

Второто главно прашање кое се разгледува овде е поимот Склавинија 
во Теофановата Хронографија. Истиот е разгледан од аспект дали авторот го 
зел од изворите што ги користел, или самиот го додал во своето истражување. 
Одговор на тоа прашање е побаран преку споредба со Кратката историја на 
патријархот Никифор базиран врз истите византиски извори за периодот 
668 – 769, споредба со сириските хроники како евентуален извор на две 
од информациите во кои го наоѓаме поимот Склавинија кај Теофан, како и 
внатрешна анализа на самиот текст –начинот на кој се употребува кај него 
Склавинија и слични поими. Сите заклучоци водат во ист правец – поимот 
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Склавинија не постоел во користените извори туку е внесен во текстот 
од авторот на Хронографијата. Даден е и краток коментар на хипотезата 
дека Склавинија во ова дело е метонимија во сите случаи освен во еден 
– последниот.

Третиот дел е посветен на употребата на поимот како актуелен и 
современ. Првиот таков случај е имено во Хронографијата на Теофан и се 
однесува на 810 г. – времето на нејзиното пишување. Следат уште два – писмо 
на василевсот Михаил II до императорот Лудовик Благочестивиот од 823 г. 
и во Житието ан св. Григориј Декаполит напишано во 840-те г. Во нивниот 
број би требало да се вклучат уште два други примери кои се однесуваат на 
настани од 811 и 814 - во така наречениот Скриптор инцертус и Анонимната 
хроника, кои се базирани на сведоштва на учесници во настаните. 

Поимот го снемува од византиските извори во периодот 850 – 950 г. за 
да се појави повторно во неколку извори во средината на X век. Некои од нив 
го користат едноставно повторувајќи стари извори (Псевдо-Симеон), други 
пак го вметнуваат во стари извори во кои не постоел (еден ракопис на Чудата 
на св. Димитрија Солунски (Vaticanus Graecus 797), а можеби ист е случајот 
и со најстариот ракопис на Теофилактовата историја (Vaticanus Graecus 
977). Далеку поважен од нив е Константин Порфирогенит кој употребува 
Склавинија повеќе пати за современи и минати настани во De Administrando 
imperio. Единствената разлика е местото за кое се употребува – наместо 
Македонија и генерално Јужниот Балкан како е кај постарите извори, сега 
се употребува за просторот на некогашната провинција Далмација и за таму 
населените словенски племиња. Тоа е последната актуелна употреба на 
поимот за современи настани.

Поимот Склавинија се појавува во уште три византиски извори од 12 
век но веќе со сменета смисла или само како анахронизам. Како анахронизам 
го наоѓаме кај Ѓорѓи Кедрен кој едноставно го копира Псевдо-Симеон. Во 
Лексиконот на Зонара се прави обид да се актуелизира поимот давајќи му 
сосема ново толкување кое го поврзува со современа реалност - со поимот 
Бугарија, односно територијата на Охридската архиепископија. Третиот - 
Етимологија Магна, покажува дека поимот целосно ја има изгубено својата 
оригинална смисла и се користи во статијата која го објаснува зборот 
„брада“, можеби поврзувајќи го со зборот „роб“. Последните два примери 
јасно покажуваат дека поимот ја има изгубено својата смисла во тоа време. 
Тоа се и последните примери на негова употреба во византиските извори.

Базирајќи се на направената анализа се доаѓа до заклучок дека поимот 
Склавинија бил во актуелна употреба во Византија во првата половина на 
XIX век за Јужниот дел на Балканот, а во средината на следниот век – за 
Далмација, но не и надвор од посочените периоди.
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NEW OBSERVATIONS ON THE “TIKVEŠ GROUP” 
FUNERAL STELAE

Abstract 
There has been an on-going discussion about the enigmatic symbolism of the iconography 
of the so-called “Tikveš group” funeral stelae in the past few decades. In this study we offer 
a new perspective by observing this particular group of funeral stelae through analogous 

material from Asia Minor.

Key words: “Tikveš group” funeral stelae, symbolism, Isauria, Christianity

Aпстракт
Во изминатите неколку децении се води постојана дискусија околу енигматската 
симболика на иконографијата на т.н. „Тиквешка група“ надгробни стели. Во оваа 
студија нудиме нова перспектива преку набљудување на оваа конкретна група 

надгробни стели преку аналоген материјал од Мала Азија.

Клучни зборови: „Тиквешка група“ надгробни стели, симболика, Исаурија, хрис- 
тијанство

Much has been written about the funeral stelae of the “Kavadarci group” or 
the “Tikveš group” as we will refer to them from now on.1 So far, we know 

of several dozen discovered grave stelae and fragments, all made of local andesite 
and gneiss. They were first discovered during Vulić’s surveys in the 1930s and 
1940s,2 and transferred to the Archaeological museum in Skopje, and they are 
still to be found as surface discoveries and kept in the museums in Kavadarci and 
Negotino. The group can be dated to the first half of the 3rd century AD based on 
the several monuments dated according to the Macedonian provincial era.3 

What defines these monuments as a separate group, besides the  
geographical vicinity of their discovery, is the specific iconography and the set 
of symbols. They are usually divided in three zones: two upper figural zones 

1 We prefer “Tikveš group” as a denominator since the monuments are being discovered 
in the wider Tikveš region.

2 Н. Вулић, Антички споменици наше земље, Споменик Српске Краљевске Академије 
71 (1931), 75 (1933), 77 (1934), 98 (1941-48).

3 С. Бабамова, Епиграфски споменици од Република Македонија датирани според ма- 
кедонската провинциска ера, Скопје 2005, 53–55, 159-161.
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and a lower zone bearing an inscription. The deceased are placed under an arch 
supported by pillars, but there are also some without human figures. Besides the 
usual pine trees, on the “Tikveš group” stelae we see some repeating symbols 
such as the schematised ivy leaves and vines, poppy plants, and various astral 
motifs, as well as tools such as pruning hooks and sickles. All these symbols 
have been widely published on and observed, categorized and explained through 
different theories, some of them contrasted,4 so there is no need to go through 
thorough descriptions once more. Therefore, we are narrowing our observation 
solely to comparable symbols, or sets of symbols, that we can discern on a dozen 
monuments of the “Tikveš group”, now mostly in the Archaeological museum 
in Skopje. 

In order for this symbolism to be examined, one must find analogous  
material. We are considering the Anatolian realm and track similar symbolism on 
some funeral stelae found among the material from Lycaonia, in the micro region 
of Isauria,5 in order to point out in general the main features that connect them to 
the “Tikveš group” stelae. The Isaurian grave monuments are certainly the closest 
comparable material considering above all the depicted symbolism. They were 
discovered in sufficiently great numbers to know them as a special “Isaurian type” 
of funeral monuments. The ones that will be considered in our study date from 
the beginning of the third century up to the beginning of the fourth. 

The typical schema of the Isaurian monuments, especially of those from 
Isaura Nova and Isaura Vetus, is a semi-architectural one, consisted of a central 
arch or pediment flanked by two triangular pediments, supported on pillars. As of 
the symbols that ornamented these grave stelae, most often we see a wreath tied 

4 See the following articles with the complete bibliography on the “Tikveš” monuments: 
N. Proeva, Stèles funéraires de la Haute Macédoine a’ l’epoque romaine (étude typologique et 
iconographique), in Mélanges d’histoire et d’épigraphie offerts à Fanoula Papazoglou par ses 
élèves à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Belgrade 1997, 137-149; N. Čausidis, 
The funeral stelae of the “Kavadarci group” in Macedonia: Manichaean interpretations, N. 
Cambi, G. Koch (eds.) Funerary sculpture of the western Illyricum and neighbouring regions 
of the Roman empire. Proceedings of the International Scholarly Conference held in Split from 
September 27th to the 30th 2009, Split 2013, 641-677; N. Proeva, Sur l’Iconographie des steles 
funéraires du “type Tikveš” en Macédoine à l’epoque romaine, N. Cambi, G. Koch (eds.) Funerary 
sculpture of the western Illyricum and neighbouring regions of the Roman empire. Proceedings 
of the International Scholarly Conference held in Split from September 27th to the 30th 2009, 
Split 2013, 679-708; N. Proeva, Sur la datation des monuments funéraires de Haute Macédoine: 
Critères et difficultés, I. Koncani Uhač (ed.) Proceedings of the 12th International Colloquium on 
Roman provincial art. The dating of stone monuments and criteria for determination of chronology, 
Pula 2014, 101-107.

5 A.M. Ramsay, The early Christian art of Isaura Nova, JHS 24 (1904), 260-292; More 
on the ubication of Isaura Nova and Isaura Vetus see W.M. Calder, The Site of Isaura, JHS 48/2 
(1928), 220-221; On the history of the Isaurians see N. Lenski, Assimilation and Revolt in the 
Territory of Isauria, from the 1st Century BC to the 6th Century AD, Journal of the Economic and 
Social History of the Orient, Brill 42/4 (1999), 413-465.
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with a ribbon, something that is completely absent among the “Tikveš stelae”. 
However, most of the other iconographical elements are comparable, and we can 
recognise recurring symbols such as the stylised pine tree, the pruning hook and 
the sickle. 

Let us first direct our attention to the tools which we see on many of 
the Isaurian monuments: the plaque from Isaura Nova (Fig. 1),6 the plaques 
from Isaura Vetus (Figs. 2-4),7 and the fragment from Philomelion (Fig. 5).8  
Čausidis defines these symbols as a sickle and an “ascia” and divides the Tikveš  
monuments with this representation into a separate subgroup.9 On all of them, this 
particular set of symbols is represented in a separate field, usually in the bottom 
zone, below the depictions of the deceased. On the Isaurian ones the pruning hook 
and the sickle are also in the lower zone, however not in a separate field, but in 
combination with other symbols. Among the “Tikveš group” we can observe this 
symbolism best on the stele from Kavadarci10 (Fig. 6) with a pruning hook and a 
sickle in the lower relief field below which there is the inscription.

Proeva is of the opinion that these symbols represent agricultural tools 
and allude to the profession of the deceased,11 while Čausidis sees them as  
symbols of earthly sins.12 Mostly, we are inclined towards the interpretation of the  
pruning hook and the sickle offered by Wujewski.13 His argument that these  
symbols represent attributes of farm work i.e. the profession of the deceased 
is seemingly only quite reasonable while manual labour in antiquity was not  
regarded as admirable; on the contrary, it was an obstacle to the spiritual  
development of man. Another argument against the idea of the possibility of  
presented profession is the fact that the Isaurian monuments belonged to the local 
Christian clergy. Now, Wujewski’s opinion that these symbols might allude to the 
eschatological ideas of the deceased seems even more applicable. 

On another stela from Isaura Vetus (Fig. 7)14 we see the wreath and the 
pruning hook and the sickle, but also the pine trees, a symbol often seen on the 

6 H. Swoboda et al., Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien, Brünn 1935, 
92, n. 256 (ICG 891).

7 MAMA VIII 164 (ICG 815), MAMA VIII 165 (ICG 807), SEG XLII 1247 (ICG 812).
8 B. Röhr, Kult und Fest in Lykaonien, Hamburg 2009, 333, Nr. 929; H. Inglebert, S. 

Destephen, B. Dumézil, Le problème de la christianisation du monde antique, Editions Picard 
2010, 186, n. 199 (ICG 623).

9 N. Čausidis, The funeral stelae, 660, f), Pl. IX.
10 А. Struck, Inschriften aus Makedonien, Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen 

Archaeologischen Instituts 27 (1902), 319, n. 48; Н. Вулић, Споменик 71 (1931), 149: Σεκοῦνδος 
| Λουκίου ἐπύ|ησεν Μάρκῳ | τῷ ἀδελφῷ |5 μνείας χάριν. | Σὺ δαὶ χαῖραι, πα|ρωδῖτα.

11 N. Proeva, Sur l’Iconographie des steles funéraires, 692.
12 N. Čausidis, The funeral stelae, 660.
13 T. Wujewski, Anatolian sepulchral stelae in Roman times, Poznań 1991, 27-28.
14 A.M. Ramsay,  op. cit., 285, n. 27 (ICG 768): Βαναλις ἐκόσμησεν τὸν | ἀδελφὸν Παῦλον.
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Tikveš monuments. According to the inscription, this grave stela belonged to Paul 
and was erected by his brother Banalis. The name Paul is very much connected 
to the Christian community, we need hardly mention the remembrance of Paul’s 
mission in Lycia.15 On the stela from the same site (Fig. 3), the pruning hook and 
the sickle appear in the lower zone, not in a separate field, but in combination 
with six-leaved rosettes and the usual Isaurian wreath tied with a ribbon. The 
grave was erected by Petros, to his uncle Petros,16 which is a name that appears 
only in Christian inscriptions. The six-leaved rosettes were, in this context, also 
connected to the Christian character of the Isaurian stelae as a reference to the 
early Christian monogram.17 A grave plaque from Isaura Nova (Fig. 8)18 depicts 
six-leaved rosettes above stylised pine trees. 

Following the combination of all these symbols on the stelae of the 
“Tikveš group”, we find stelae with rosettes and stylized pine trees in the triangle  
fronton (Figs. 9, 10)19 or with a six-leaved rosette under an arch (Figs. 11-13),20 
or a combination of all symbols as seen on two uninscribed stelae (Figs. 14, 15).21 
Stylised pine trees, sometimes with human depictions, are a frequent symbol in 
the group, found on several stelae (Figs. 16-19).22 Pine trees and pine cones are 
ubiquitous in pagan funerary symbolism, usually connected to the vicissitudes of 
nature and rebirth represented by the divine figures of Attis and Dionysus, so it is 
only natural that they were taken up among the Christians and adopted behind the 
idea of the immortality of the soul. Pagan imagery, especially the Dionysian kind, 
gradually gained a different meaning when transferred to the Christian world.23

15 C. Breytenbach, Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien: Studien zu 
Apostelgeschichte 13f.; 16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes, Brill 1996.

16 MAMA VIII 165 (ICG 807): Πέτρος ἐκ[όσ]μ̣[ησεν τὸν] | θεῖον αὐτοῦ Πέτρον | μ(νήμης) 
χ(άριν). Cf. C. Breytenbach, op. cit., 170-171.

17 A.M. Ramsay op. cit., 268.
18 H. Swoboda et al., op. cit.,, 89-90/Nr. 245 (ICG 889).
19 A. Keramitčiev, Čakovec-Resava-Kavadarsko-Nekropola, Arheološki pregled 2 (1960), 

108, T. XVIII, 3: Οὐαλερία | Ἑρμῆνι το | συμβίωι | μνήμης |5 χάριν. and Н. Вулић, Споменик 71 
(1931), 175: Ὀλυμπίας | [τ]ῷ υἱῷ Ὀ|[λύ]μπῳ μν|είας χάριν.

20 Ж. Винчиќ, 1000 години антика во Тиквешијата, Неготино 1996, 310, n. 112, 
Т. V: Π(ουβλίῳ) Μουνδι|κίο Ἀκύλᾳ | καὶ Ἀρτέμι|νι τῇ μητρὶ |5 ζώσῃ Μουν|δίκιο[ς] ΟΥΚС; Н. 
Вулић, Споменик 71 (1931), 173: Ζήνων | Κούτεως | ἥρως.; Ж. Винчиќ, op. cit., 318, бр. 144: 
Ἀρτεμιδώρα Διοσ|κουρίδου σύμβιος | δὲ Δεμητρίου συν|έζησεν αὐτῷ ἔτη |5 λ’ τελευτᾷ ἐτῶν | με’ 
ἀπολέπει τέκ|να Δημήτριον, Γου|ραν, Ποσειδώνι|ον, Τειμόθεον.

21 Н. Вулић, Споменик 98 (1941-48), 155; Н. Вулић, Споменик 75 (1933), 105.
22 Н. Вулић, Споменик 98 (1941-48), 134: Διοσκόρη | Σωτηρίδ[ῳ] | τῷ ἀνδρὶ κὲ | ἑαυτῇ 

{ΜΙΙΕ} |5 μνήμης | χάριν.; Н. Вулић, Споменик 98 (1941–48), 133; F. Papazoglou, Notes 
épigraphiques de Macédoine, ŽivaAnt 32/1 (1982), 45–46: Γρανώνιος Γαϊ|ανὸς καὶ Πρείμα | 
Οὐάλη(ν)τι τῷ πα|τρὶ μνείας χάρι(ν)· |5 ἔτους γ ο τ’; Н. Вулић, Споменик 98 (1941–48), 137: 
Λεί(βιος) Σεκοῦνδος | Λουκιανῇ τῇ | μητρὶ μνείας | χάριν.; Н. Вулић, Споменик 98 (1941–48), 
144: Στατία Γεμε|λλεῖνα Μουν|δικίο Κρεισπί|νῳ τὸ εἰδίο ἀ|5νδρὶ μνήμ|ης χάριν.

23 P. Talloen, From Pagan to Christian: Religious iconography in material culture from 
Sagalassos, L. Lavan, M. Mulryan (eds.) The Archaeology of Late Antique ‘Paganism’, 575-607.
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Here we add one newly discovered stela found at the site “Ќofkarec” near 

the village of Dolni Disan, now in the museum of the city of Negotino (inv. n. 
873). It was made of andesite, h. 1,08, w. 0,57, th. 0,15. In the upper part there is 
a triangle fronton with small acroteria on both sides and a six-leaved rosette in the 
middle of the field. Below is a deeply cut relief field with depictions of a woman, 
two men dressed in chitons and chymatia with their right hands on their chests. 
The woman has the chymation over her head. On either side of the depiction there 
are pine trees. Below is a shallow inscription field. H. lett. 0,04–0,05; interlinear 
space 0,015–0,02 (Fig. 20). The inscription reads:

Μακεδὼν καὶ Ἀμμία
ἐποίησαν Λύκωνι ΚΤ
γυν(α)ικὶ Κ{λ}λαυδίᾳ καὶ τ[οῖς]
ἰδίοις πᾶσιν.

Sometimes the pruning hook and the sickle are combined with a  
rectangular object or a diptych as seen on the monument from Gorni Disan (Fig. 
21).24 Among the Isaurian ones we see this symbol on the stele of a bishop from 
Isaura Vetus with the typical architectural scheme (Fig. 22),25 recognised as an 
opened book alluding to the Bible. Here we also see other Christian symbols such 
as the rosettes and most importantly two fish. The sickle and the diptych or the 
“opened book” are very much included to evoke a Christian context on the stele 
from Phrygian Tembristal, with a Latin cross in the pediment and an explicitly 
Christian inscription (Fig. 23).26 Here, the sickle and the diptych are combined 
with a spindle and a rock and positioned in the middle zone, under which are 
featured three oxen ploughing.  

Besides being confirmed by iconography, the Isaurian monuments were 
identified as belonging to a Christian community27 mostly by the epigraphy, 
which tells us that the beneficiaries of these tombstones (ἐπίσκοπος Μαμμας, and 

24 Н. Вулић, Споменик 98 (1941-48), 121: Σειληνὸς | ΔΥCΤΟΝ | ΑΝΟΥΚΕΡ? | ΤΙΧΡΟΥΙ.
25 M.A. Ramsay, op. cit., 264-269, n. 2 (ICG 811).
26 G. Mendel, Catalogue des monuments grecs, romains et byzantins du Musée Impérial 

Ottoman de Brousse, BCH 33 (1909), 328-329, n. 81, fig. 40 (ICG 1258): Αὐρ. Ἀππης ἀνδρὶ 
Τροφί|μῳ τῷ κὲ Κράσῳ γλυκυτά|τῳ κὲ τὰ τέκνα αὐτῶ<ν> Τρόφι|μος κὲ Νικόμαχος κὲ Δό|5 μνα κὲ 
Ἀππης πατρὶ κὲ μη|τρὶ ζώσῃ, Χρηστιανοὶ Χρη|στιανῷ; E. Gibson, The „Christians for Christians“ 
inscriptions of Phrygia: Greek texts, translation and commentary, Harvard theological studies 32 
(1978), n. 16 dates this monument precisely in 304/5.  

27 A.M. Ramsay, op. cit., 260-292; B. Röhr, op. cit., 282-296; S. Mitchell, Anatolia: Land, 
Men, and Gods in Asia Minor. Vol. II, The rise of the church, Oxford University Press 1993, 38.



Slavica Babamova, Aleksandra Nikoloska

440
διάκονος Ταβεις),28 were members of the Christian clergy.29 Some elements in 
the grave texts, such as ἔσται αὐ(τῷ) π[ρὸ]ς | τὸν θεόν,30 or usage of the adjective 
μακάριος31 also clearly bestow a Christian determination upon their recipients. 
Here, we can add ἐνθάδε κεῖτε32 as a starting phrase of grave formulas that is 
extremely rare in pagan inscriptions, but common for Christian graves.

Despite its uniqueness in the province of Macedonia in terms of the  
iconography among grave monuments from the Roman period, the “Tikveš 
group” is not an isolated one from an epigraphic point of view. Monuments bear 
simple grave formulas consisting of the name(s) of the deceased, those who have 
erected the stele, their familial relationships concluding with μνήμης/μνίας χάριν, 
and sometimes the year and the month of their manufacture, which is present 
also on Isaurian stelae as a common grave formula in Roman times. There is 
only one example33 among Tikveš stelae where ἥρως as a part of the formula is 
preserved, and one more epitaph ending with χαῖρε παροδῖτα,34 which is found on  
sepulchral inscriptions in the province of Macedonia. Based on personal names and  
onomastic formulas, the whole group, including the examples given here,  
represent different social strata of Roman provincial society. Among the  
dedicatees of Tikveš grave stelae are cives Romani, both of Italic and domestic 
origin, and peregrini, some of them adopting Roman names into their Macedonian  
onomastic formulas, providing evidence for the Romanization of the region in 
the 3rd century. 

Conclusions

We are aware that the complexity of the religious idea behind the 
“Tikveš group” cannot be solved by analysing only a few elements, but by  
interpreting the entirety of the iconographical scheme, the epigraphy, and the history  

28 SEG XLII 1247 (ICG 812): Μακερος καὶ Θα[ς καὶ] Βανα|λις ἡ ἀδελφὴ ἐκόσμησαν | τὸν 
πᾶσι φίλον ἐπίσκοπον | Μαμμαν |5 μ(νήμης) χ(άριν); MAMA VIII 164 (ICG 815): τὸν τειμιώτα|τον 
διάκονον | Ταβειν Ναννα | ἡ μήτηρ καὶ |5 Οὐάλγιος καὶ | Λούκιος οἱ ἀ|δελφοὶ αὐ|τοῦ ἐκόσμη|σαν 
|10 μ(νήμης) χ(άριν).

29 B. Röhr, op. cit., 286.
30 Ibid, op. cit., 333, Nr. 929; H. Inglebert, S. Destephen, B. Dumézil, op. cit., 186, Nr. 199; 

(ICG 623) --- ΙΗ--- | Κ[..—χ]εῖρα π[ροσοί-] | σει ἔσται αὐ(τῷ) π[ρὸ]ς | τὸν θεόν.
31 M.A. Ramsay, op. cit., 264-269, n. 2 (ICG 811): - -]ιλλα ἐκόσμησεν τὸν μακάριον πάπαν 

τὸ[ν γ]λ̣υκύτα|τον καὶ πάντων φ[ί]λον.| Φίλτατος ὁ μα|κάριος πάπας ὁ |5 θεοῦ φίλος | μ(νήμης) 
χ(άριν).

32 Swoboda et al., op. cit., 89-90/Nr. 245 (ICG 889): Ἐνθ[άδε] κεῖτε νε[αρ]ὸν ῥόδον, νῦ̣[ν δὲ 
μα[ραί]ν̣ετε, Τήλεφος δ̣ὶ̣[ . ]ς ὁ καὶ Φαῖστ̣ο̣|ς πᾶσι [φ]ίλοις ὃς στέφανος τῆς γερουσί|ας ἀπεδέξατο 
πρὸς ἀρέσκιαν καὶ | εὐαρίστως. Αὐ]ρ(ηλία) Ναν̳ν̳α ἀνέστησεν τὸν ἄνδρα αὐτῆς Φαῖστο[ν].

33 Cf. note 20.
34 Cf. note 10.
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behind it. Nevertheless, our study certainly brings us one step closer to the  
identity of the deceased by observing analogous material, something that has 
not been done with another group of monuments and which, we believe, is an 
important step towards reliable interpretations. Not only are Isaurian monuments  
contemporaneous with the Tikveš ones, they are the most comparable ones in 
terms of what we currently know concerning the iconography. In this study we 
observed the pruning hook and the sickle, the stylised pine trees and the six-leaved 
rosettes which occur frequently on both the Isaurian and the Tikveš stelae. This 
particular combination of symbols is not common in the Western provinces so 
in this study we omitted those analogies, without discounting the possibility that 
such studies may yield significant results.  

The world of the sepulchral symbolism is a vast one, be it pagan or  
Christian in character; there is overlap between its symbols, symbols that do not  
necessarily mean in one period what they used to in centuries past. Funerary  
symbolism is basically where we find evidence that reflects the shift from pagan to 
Christian culture. It is a case of what has been defined as Christianisation of rites or  
Ritenchristianisierung.35 The iconography of the “Tikveš group” was not 
meant for the public eye, but served to mark the religious orientation and the  
rituality of a community to which Christianity spread early, albeit not yet fully or 
publicly acknowledged. Our monuments depict concealed and hidden symbols,  
recognisable for contemporaries, but challenging to interpret from the  
perspective of us, the modern viewers. If we are to accept the possibility that these 
funeral monuments represent Christian testaments after all, and certainly enough  
iconographic elements, although not their epigraphy, point strongly in this  
direction, then we will be following one of the earliest lines of evidence of  
Christianisation in a micro region in the province of Macedonia. The closest 
Episcopal centre in the region was Stobi where the early official recognition 
of Christianity is greatly substantiated by archaeological discoveries. If this  
iconographical schema and the combination of symbols were indeed introduced 
from Lycaonia, then probably the Christian belief among the population of the 
Tikveš region also spread from this particular territory, but among the common, 
rural folk of which the early Christian clergy was also a part, and not necessarily 
recognisable in the traditional names of the deceased. 

Rustic religious orientation is exceptionally difficult to reconstruct since 
we scarcely have any relevant written source material, so we are left with the  
interpretation of the hidden meanings of symbols and epitaphs. Further  
consideration of other comparable material of Christian funeral monuments 

35 K. Demarsin, ‘Paganism’ in Late Antiquity: Thematic studies, L. Lavan, M. Mulryan 
(eds.) The Archaeology of Late Antique ‘Paganism’, 31-32.
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will surely follow in the years to come. New categorisations will probably be 
needed, and more interdisciplinary studies involving not only epigraphy and  
iconography, but also competent historical observations that will additionally  
elucidate the connection with the cultural milieu of Asia Minor, the  
Christianisation of the Tikveš region, and the quandary of the local funeral 
monuments.
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НОВИ СОГЛЕДУВАЊА ЗА Т.Н. „ТИКВЕШКА ГРУПА“ 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ  

Резиме

Многу е пишувано за надгробните стели од т.н. „Тиквешка група“. 
Досега се познати неколку десетици надгробни стели и фрагменти, сите 
изработени од локален андезит и гнајс. Првпат биле откриени за време на 
истражувањата на Вулиќ во 1930-тите и 1940-тите години од 20 век и биле 
пренесени во Археолошкиот музеј во Скопје. Стелите од овој тип сè уште 
се наоѓаат како површински наоди и се чуваат во музеите во Кавадарци и 
во Неготино. Она што ги дефинира овие споменици од 3 век како посебна 
група, покрај географската близина на нивното откривање, е специфичната 
иконографија и комбинацијата на симболите. Покрај вообичаените борови 
дрвја, на овие стели гледаме и други симболи, како што се схематизирани 
винова лоза и бршлен, афион и разни астрални мотиви, како и земјоделски 
алатки, како што се копачот и српот. Сите овие симболи се објавувани и 
категоризирани, објаснувани преку различни теории, од кои некои се спро-
тивставени. Нашето набљудување го ограничивме само на споредливи сим-
боли или комбинации на симболи, кои можеме да ги откриеме на десетина 
споменици од тиквешката група. За да ја испитаме оваа симболика моравме 
да се осврнеме на аналоген материјал. Го наоѓаме во Анатолија каде сле-
диме слична симболика на некои надгробни стели од Ликаонија, во микро 
регионот на Исаурија, за кои се верува дека ѝ припаѓаат на христијанска 
заедница. Исаурските споменици не само што се современи со тиквешките, 
туку истите се споредливи во однос на она што во моментов го знаеме за 
иконографијата. Во оваа студија ги анализираме копачот и српот, стилизи-
раните борови дрвја и шестолистни розети кои често се јавуваат како на 
исауриските, така и на тиквешките стели. 

Религиозната ориентација на провинцијалното население е исклучи-
телно тешко да се реконструира. Бидејќи не располагаме со релевантен пи-
шан изворен материјал, се задржуваме само на толкувањето на скриените 
значења на симболите и текстовите на епитафите. Понатамошно разгледу-
вање на друг споредлив материјал на христијанските погребни спомени-
ци сигурно ќе следи во наредните години. Ќе бидат потребни нови катего-
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ризации, а и повеќе интердисциплинарни студии кои вклучуваат не само 
епиграфија и иконографија, туку и компетентни историски набљудувања кои 
дополнително ќе ја разјаснат врската со културното милје на Мала Азија, 
христијанизацијата на Тиквешкиот регион и идентификацијата на локалните 
надгробни споменици.



Fig. 1. Grave plaque from Isaura Nova

Figs. 2-4. Grave plaques from Isaura Vetus



Fig. 6. Grave stela from Kavadarci  
(photo credit: Archaeological museum  
of the Republic of North Macedonia; O. Harl)

Fig. 5. Fragment of a grave plaque from Philomelion

Fig. 7-8. Grave plaques from Isaura Nova



Figs. 9-10. Grave stelae from Resava (photo credit:  
Archaeological museum of the Republic of North Macedonia)

12. Grave stela from Resava (photo credit:  
Archaeological museum of the Republic of North Macedonia)

11. Grave stela from Kavadarci



Fig. 13. Grave stela from Tremnik  
(photo credit: S. Babamova)

Fig. 14. Grave stela from Kavadarci  
(photo credit: Archaeological museum  
of the Republic of North Macedonia)

Fig. 15. Grave stela from Begnište 
 (photo credit: Archaeological museum 
 of the Republic of North Macedonia)



Figs. 16-19. Grave stelae from the vicinity of Kavadarci 
 (photo credit: Archaeological museum of the Republic of North Macedonia; O. Harl)



Fig. 20. Grave stela from Dolni Disan (photo credit: S. Babamova)



Fig. 21. Fragment of a stela from Gorni Disan  
(photo credit: Archaeological museum  
of the Republic of North Macedonia)

Fig. 22. Stela from Isaura Vetus

Fig. 23. Stela from Tembristal
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ПРИЛОГ КОН ТОЛКУВАЊЕТО НА ИКОНИТЕ
НА Т.Н. КУЛТ НА ПОДУНАВСКИТЕ КОЊАНИЦИ

Aпстракт
На територијата на Скопско - Кумановскиот Регион досега се регистрирани осум 
икони од на т.н. Култ на Подунавските коњаници. Наодите од овој тип, во најголем 
број се откриени во рамките на Римските провинции по средниот и долниот тек 
на реката Дунав, а нивната продукција хронолошки се определува од II до IV век од 
Христовата Ера. 
Претставената иконографска програма на иконите, расчленета во три до 
четири хоризонтални зони, со децении наназад е предизвик на стручната јавност, 
а досегашните толкувања се однесуваа исклучиво на грчко-римските божества, 
ориенталните култови и нивниот синкретизам.
Со оглед на тоа што, во дадениот временски период, со засилен интензитет се 
шири христијанското учење во Римската Империја, треба да се земе во предвид 
можноста за христијанска иконографска предлошка во ликовниот симболизам на 
претпоставениот култ. Во овој контекст, предмет на анализа на христијанскиот 
ликовен симболизам содржан во откриениот корпус од осум икони од овој тип на 
територијата на Скопско-Кумановскиот Регион.

Клучни зборови: Подунавските коњаници, христијанска иконографија, симболика

Abstract 
Eight icons of the so-called Cult of Danubian Riders have been revealed on the territory of 
Skopje - Kumanovo region so far. The finds of this type were mostly discovered within the 
Roman provinces along the middle and lower reaches of Danube River, and their production 
is chronologically determined from the II to IV centuries AD.
The iconographical program on the icons, divided into three to four horizontal zones, 
has been challenged the experts for decades, and the interpretations to date have been 
attributed to the Greek-Roman deities, oriental cults and their syncretism.
As the Christian teaching in the Roman Empire was expanding with increasing intensity in 
the given period of time, the possibility of a Christian iconographic definition in the visual 
symbolism of the supposed cult should be taken into the consideration. In this context, the 
subject of the analysis of the Christian art symbolism is the revealed corpus of eight icons 

of this type on the territory of the Skopje-Kumanovo Region.

Key words: Danubian Riders, Christian iconography, symbolism
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Иконите со претставата на т.н. Култ на Подунавските коњаници со 
децении наназад го предизвикуваат вниманието на стручната јавност 

заради големиот број на откриени артефакти од овој тип кои што остануваат 
без целосно дефинирано иконографско толкување. Временскиот распон на 
нивната продукција и употреба се однесува на II до IV век од Христовата 
Ера на просторот на Римската Империја, со најголема концентрација во 
Подунавските провинции Панонија, Мезија и Дакија, а во помал број 
се регистрирани во провинциите Тракија, Далмација, Норикум, Галија, 
Британија и Италија.1 Во овие рамки, досега откриените осум икони на 
територијата на Скопско - Кумановскиот Регион претставуваат своевидна 
рефлексија на оваа религиозна определба. 

Во основа, иконографската програма на иконите од т.н. Култ на 
Подунавските коњаници сосема одговара на времето и влијанијата кога 
биле создавани. Досегашните толкувања на претставениот иконографски 
концепт се однесуваа исклучиво на грчко-римските божества, ориенталните 
култови и нивниот синкретизам. Во оваа насока се направени сериозни 
истражуважња од еминентните познавачи на паганскиот политеистички или 
монотеистички религиозен систем, при што, во голема мера се дефинирани 
претставените детали, елементи и божества, во согласност со нивните 
атрибути и иконографски особености.2 

Со оглед на тоа што, во дадениот временски период, со засилен 
интензитет се шири христијанското учење како идеологија што претставува 
нова религиозна реалност во Римската Империја, не треба да биде исклучена 
можноста за христијанска иконографска предлошка во ликовниот симболизам 
на претпоставениот култ. Имајќи го предвид сложениот период на толкување 
и усогласување, проследено со забрани, прогони, казни и лишувања од живот 
на христијанските подржувачи, од една страна и генералната христијанската 
тенденција за адaптација на претходно усвоените општествени, етички, 
религиозни и уметнички норми,3 се наметнува идејата за употребата на 

1 D. Tudor, CMRED II, Leiden 1976, 61-62; М. Тачева Хитова, Религиозният 
синкретизъм в навечерието на Миланския едикт, Власт и социум в Римска Мизия и Тракия, 
София 2000, 238.

2 D. Tudor, CMRED I, Leiden 1969, 1-137, Pl. I-XCI; D. Tudor, CMRED II, Leiden 1976, 
9-309, Pl. I-XVI; R.F. Ertl, Neue Donaureiter-Bleivotivtafeln, Versuch einer Typologie, Wien 
1996, 5-17; М. Тачева Хитова, Религиозният синкретизъм в навечерието на Миланския 
едикт, Власт и социум в Римска Мизия и Тракия, София 2000, 238-257, Обр. 14-18а; R.F. 
Ertl, Neue Donaureiter-Bleivotivtafeln entdeckt, Almogaren, Separata 44-45/4, Wien 2013-2014, 
99-134. 

3 A. Grabar, Christian Iconography, A Study of Its Origins, Princeton University Press, 
1968, 215-216.
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елементи од паганскиот религиозен систем како симболи кои асоцираат на 
одреден сегмент од христистијанската доктрина.4

Во оваа насока, како појдовна основа разгледување е земен корпусот од 
седум примери откриени на просторот на Скопско - Кумановскиот Регион и 
тоа: три случајни наоди од Радишани (сл. 1.),5 Говрелво (Сл. 2.)6 и во близина 
на црквата Св. Пантелејмон, Нерези (сл. 3.);7 две икони од Скупи (сл. 4 и 
5.),8 една од локлитетот Дрма, село Бадер (сл. 6),9 и една од локалитетот 
Црквиште, село Клечовце, Кумановско (сл. 7.).10 Осмата икона е случаен 
наод од локалитетот Ежов Град, Свети Николско (сл. 8.).11

Генерална карактеристика на сите примероци е правоаголната форма, а 
оловото како медиум за изработка се однесува на седум од нив. Единствено 
наодот од Радишани, Скопско е изработен од квалитетен ситнозрнест 

4 Во досегашната литература која ја третира оваа проблематика постојат обиди 
за христијанска интерпретација на одредени сегменти на подунвскиот култ: I. Popović, 
Observations sur le plat d’argent à scènes de chasse du trésor de Seuso, Latomus T. 51, Fasc. 
3, Société d’Études Latines de Bruxelles 1992, pp. 611-623 (како пример за преживување 
на паганските синкретички култови и појавата на симболизмот кој ја најавува победата 
на христијанството, авторот ја анализира иконографијата на сребрената чинијата од 
колективниот наод од Сеусо, датиран во периодот меѓу 317 - 327 година, при што, прави 
паралела на мотивот со банкет во централната зона на чинијата и сцените на гозба на 
иконите на Подунавските коњаници); М. Тачева Хитова, Религиозният синкретизъм, 252 
(авторот ги издвојува претставите на петел, орел и јагне како симболи на Христос); R.F. 
Ertl, Neue Donaureiter-Bleivotivtafeln, 105 (посочува дека претставата на Сол со квадрига се 
појавува и во христјански контекст и тоа како Христос со атрибути на Sol Invictus (зрачест 
ореол и квадрига) на мозаичната таваница во гробницата на Јулии под базиликата Св. Петар 
во Ватикан од крајот на III век и сличните средновековни манифестации на Христос како 
Сол на Катедралата во Лозана и Хрисос како нов Хелиос во ракописот Аратус; исто така, 
издвоена е претставата на рибата како симбол на Спасението и Животот на побожните 
христијани во предхрисијанско време и нејзината релација со акростихот ΙΧΘΥΣ како 
Ιήσους Χριστός Θεού Υίός Σωτήρ (Исус Христос Син Божји Спасител) sf: Ibid, 111.

5 Л. Јованова, Споменик од култот на Дунавските коњаници, МАА 14, 1996, 155-
172, сл. 1.

6 A. Nikoloska , B. Angelovski, D. Spasova, New Votive Plaque of the So-colled Danubian 
Riders from the Region of Scupi, Monumenta 2-3, Скопје 2018, 83-92, fig. 3; А.Николска, 
Религиски трансформации од доцниот хеленизам до доцната антика во Македонија, Од 
паганство до христијанство, Скопје-Софија 2018, 162-163, сл. 7.

7 Л. Јованова, Две оловни плочки од култот на Дунавските коњаници, МАА 16, 1999, 
177-187, сл. 1.

8 Л. Јованова, Приказ на дел од материјалната култура од римскиот империјален 
период (Скупи - театар, истражувања 2013 - 2016 г.), Римски театар Скупи, Скопје 2017, 
217-219, Т. X, сл. 85; Л. Јованова, М. Ончевска Тодоровска, Скупи - Југоисточен бедем и 
комплекс терма - базилика со атриум, Скопје 2017, 255-261, Кат. Бр. 73.

9 Б. Ангеловски, Д. Спасова, И. Станчевски, К. Денковски, Археолошки истражувања 
на локалитетот „Дрма – Бадер“ (истражувања 2014 и 2016 год.), Археолошки Информатор 
бр. 1, Прилеп 2017, 51; A. Nikoloska , B. Angelovski, D. Spasova, New Votive Plaque, 84, fig. 1.

10 З. Николовски, Црквиште - Рамниште, с. Клечовце, Кумановско - истражувања 
2001-2004 година, МАА 18, Скопје 2008, 324, 328, Т. IV сл. 1; Z. Nikolovski, Notes for Several 
Cultic Forms from the Roman Period in the Region of Kumanovo, FAB III, Скопје 2015, 73, fig. 
2; З. Николовски, Антика во Североисточна Македонија, Куманово 2013, 71-72.

11 Л. Јованова, Две оловни плочки од култот на Дунавските коњаници, 177-187, сл. 2.
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мермер. Иако дел од нив се оштетени, со сигурност може да се каже дека пет 
се работени по скоро идентична иконографска матрица12 од која отстапуваат 
примероците од Радишани, Скопско и локалитетот Црквиште во село 
Клечовце, Кумановско. 

Заедничка особеност на сите икони е распоредот на ликовниот 
аранжман во четири хоризонтални зони вметнати во едикула. 

Иконографската шема на првата, најгорна зона се состои од елементи во 
триаголниот простор на тимпанонот и надвор од него. На двете надворешни 
страни се претставени бисти на Сол и Луна13 односно фигури на Викторија 
во лет со венец во раката.14 

Во постапостолско односно протохристијанско време, од паганските 
монотеистички култови, најблиска релација била остварена со Sol Invictus15 
кој, подоцна бил трансформиран во Sol Iustae. Исто така, небесната димензија 
содржана во претставите на Сол како дневна светлина и Луна како негов 
ноќен еквивалент, не отстапуваат од христијанскиот знаковен код.16 Со 
ова толкување, во основа може да се дефинира горната зона, надвор од 
просторот на тимпанонот на иконата од Радишани. На останатите икони, 
во овој дел се претствени афронтираните фигури на Викторија која, како 
симбол на победата има соодветно толкување во христијанската доктрина. 

Во горната зона, триаголниот простор на тимпанонот содржи три 
варијанти на претстави: орел со собрани крила и змии од двете страни,17 
орел со раширени крила и бисти на Сол и Луна18 и кантарос опкружен со 
стилизирани змии.19 

12 Примерите од Нерези, Говрлево, Бадер, Скупи (бедем и театар) и Ежов Град.
13 Примерот од Радишани.
14 Оловните примери од Нерези, Говрлево, Бадер, Скупи (бедем и театар), Клечовце 

и Ежов Град.
15 Преку симболот на Sol Invictus се алудира на соларниот аспект од Божествената 

природа на Христос (сп. B. Migotti, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u 
Kontinentalnoj Hrvatskoj, Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde, Zagreb 1994, 42.); R.F. 
Ertl, Neue Donaureiter-Bleivotivtafeln, со доза на резерва ја посочува трансформација на Sol 
Invictus во Хрисос со квадрига е посочена мозаичната таваница на гробницата на Јулии 
под катедралата Св. Петар во Ватикан. 

16 А.М. Петровић, Дионисиј Ареопагит, О Божанским именима, 594. 
17 Иконата од Радишани (сп. Л. Јованова, Споменик од култот на Дунавските 

коњаници, 1996, 155-172, сл. 1)
18 Ежов Град; Нерези; Говрлево; Бадер; Скупи - бедем и театар.
19 Клечовце.
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Во христијанска смисла, симболот на орелот ја одразува небесната 

димензија на Христос чиј праобраз е дефиниран во Стариот20 и пресликан во 
Новиот Завет,21 а се доведува во врска со Воскресението и Вознесението. 
Од овој концепт, во просторот на тимпанонот, отстапува изведбата на 
кантарос на иконата од Клечовце, што претставува асоцијација на Тајната 
вечера22, богослужбата и евхаристијата и симбол на спасението и 
заедништвото.23 

Од друга страна, поставеноста на змиите во иконографскиот распоред 
на горната зона на овој примерок и иконата од Радишани имаат позитивна 
конотација, а како предлошка во оваа прилика може да се издвои цитатот 
од Евангелието по Матеј 10.16, каде Христос им порачува на апостолите: 
„...бидете мудри како змии...“.

Главна карактеристика на иконите од овој тип е основниот модел во 
втората зона со ликовна композиција која содржи централно поставена женска 
фигура во цел раст, an face, со раширено платно меѓу двете подигнати раце и 
две афронтирани ѕвезди. Кон женската фигура, од двете страни се доближени 
по еден коњаник. Под копитата на коњите се поставени лежечки човечки 
фигури. Сите примери откриени на наша територија имаат претстава со овој 
основен модел освен иконата од Радишани, каде основната композиција, 
зад коњаниците е надополнета со женски фигури со карактеристичен гест 
на раката кон главата.24 

Иконографската содржина на централната композиција, во прото-
христијански контекст, со својот ликовен израз носи повеќезнчна кодирана 
порака до христијанските верниците. Главната оска во сцената е женската 
фигура како алегориска персонификација на Црквата, претставена во 
нераскинливата врска со коњаниците како единствена целина.25 Симболиката 
која ја носат коњаниците од двете страни на женската фигура, изразена 
преку митот за Диоскурите,26 односно божествената природа на Полукс27 

20 (Езекиел 1.10), Свето Писмо (Библија), ед. Библиско здружение на Република 
Македонија, ревидирано издание, Скопје 2006.

21 Откровение 4.7.
22 (Матеј 26:28); (Марко 14:23-24); (Лука 22:17-18).
23 Прво Послание на апостол Павле до Коринтјаните 10:16-17.
24 сп. Л. Јованова, Споменик од култот на Дунавските коњаници, 155-172, сл. 1.
25 P.C. Brown, Towards A Personal Ontology Of The Church:The Church as Bride in the 

theology of Congar and Bulgakov, Durham University 2013, 11,12.
26 Диоскурите како симбол се посочени во Новиот Завет, во Делата на светите 

апостостоли 28.11: „По три месеци отпловивме со еден александриски кораб, што беше 
презимувал на тој остров и го носеше знакот на Диоскури“. 

27 M. Tacheva, LES SYNCRETISME RELIGIEUX DANS LES PROVINCES BALKANIQUES 
DE L EMPIRE ROMAIN, LES RELIEFS DES SOI-DISANTS CAVALIERS DANUBIENS, ŽIVA 
ANTIKA, 50 TOM 1-2, Skopje 2000, 240.
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и човечката на Кастор,28 ја формираат синергијата на Божјата и Човечката 
димензија во единството на Црквата.29 

Од друга страна, нагласениот војнички карактер на коњаниците 
открива уште една компонета од иконографскиот предзнак на централната 
сцена. Имено, во Римската Империја војниците давале завет и се посветувале 
себеси во служба на боговите и нивниот божествен институционален 
претставник, Императорот.30 Симболот на војничката посветеност и завет 
кон Римскиот владетел, во овој контекст е трансформирана во посветеност 
и завет кон Црквата.31

Централната композиција на иконата од Радишани е надополнета 
со афронтирани женски фигури поставени зад коњаниците. Нивниот 
карактеристичен гест на раката кон главата асоцира на божицата Немеза. 
Како симбол на правда, за иконографска предлошка во христијански 
контекст, во оваа прилика може да биде издвоено Посланието на апостолот 
Павле до Римјаните 8.10: „Ако пак Христос е во вас, телото е мртво за 
грев, а духот живее поради правда“.

Истиот цитат се надоврзува и се однесува на хоризонтално положените 
човечки фигури под копитата на коњаниците.

Третата зона се состои од централно поставен триножец со риба, 
фланкиран со различни зооморфни претстави: лав, паун, овен, зајак и 
нејасен предмет. Иако четирите икони се оштетени или излижани во оваа 
зона, голема е веројатноста за ваквиот иконографски распоред со оглед 
на тоа што се работени според идентична матрица. Долната половина на 
примерот од Клечовци недостига и затоа не може да се претпостави неговиот 
иконографски аранжман во третата и четвртата зона.32

28 Ibid.
29 Првата и Втората Глава од Посланието на апостол Павле до Ефесјаните се 

однесува на овие аспекти на црковното устројство, при што, во Глава 1.10 се нагласува: 
„во уредувањето и извршувањето на времеињата, за да соедини сé небесно и земно под 
една глава – во Христа“; понатаму, Глава 1.22-23: „и му се покори под Неговите нозе и Го 
постави глава над сите во Црквата, која е Негово тело, полнота на Оној Кој исполнува сé 
во сé“, а завршницата е во Глава 2.19-22:„И така вие не сте туѓи и придојдени, туку сте 
им сожители на светиите и свои на Бога, оти се утврдивте на темелите, поставени од 
апостолите и пророците, имајќи Го како аголен камен на темелот Самиот Исус Христос, 
врз Кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господа; врз Кого 
и вие ќе се соѕидате во живеалиштето Божјо преку Духот.“ 

30 D. Jankiewicz, Sacramental Theology and Ecclesiastical Authority, University Seminary 
Studies, Vol. 42, No. 2, 2004, 362.

31 Ibid.
32 З. Николовски, Црквиште - Рамниште, с. Клечовце, Кумановско - истражувања 

2001-2004 година, 324, 328, Т. IV сл. 1; Idem, Notes for Several Cultic Forms from the Roman 
Period in the Region of Kumanovo, 73, fig. 2; Idem, Антика во Североисточна Македонија,  
71-72. 
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Најдобро сочувана трета зона има мермерната икона од Радишани каде, 

централно е поставена риба на троножна маса и развиена низата на левата 
страна, со претстава на зајак, три олтари со разгорен оган, три стилизирани 
ламби и три бодежи свртени со врвот надолу врз нив, додека низата од 
десната страна се состои од кантарос и три пехари (чаши) со лебови во 
форма на цветови врз нив.33 

Со христијанската иконографски дефиниција на ова зона, рибата се 
издвојува како директна асоцијација на Христос, додека првите елементи од 
двете страни на троножецот се однесуваат на членовите на христијанската 
заедница. Во таа смисла, зајакот од левата страна е алузија на христијанскиот 
верник кој очекува Христовото спасение,34 а неговиот пандан од десната 
страна, кантаросот е симоболична претстава на верникот како Сад Божји.35 
Од друга страна, нагласеноста на тројните елементи, изразена со приказот 
на три разгорени олтари, трите бодежи, трите сада со три лебови и самата 
менза со три ногарки, се доведуват во врска со Светото Тројство. Самата 
поставеност на бодежите свртени со врвот надолу симболично ја дефинира 
нивната намена за одбрана, што е најдобро пренесено со Посланието на 
апостол Павле до Ефесјаните 6.13: „Поради тоа примете го сето оружје 
Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите, 
да се одржите.“  

Најдолната, четврта зона на примерокот од Радишани содржи зачувана 
сцена со претстави на четири женски фигури покрај олтари со разгорен 
оган и канделабри, придружени со лав и овен, на левата страна и објект, 
на десната страна. Имајќи предвид дека долниот агол на левата страна е 
откршен, најверојатно, во овој простор била поставена уште една женска 
фигура покрај крајниот олтар. Според тоа, на оваа сцена биле претставени 
вкупно пет женски фигури. 

Како иконографска предлошка на вака оформената сцена може да се 
посочи параболата за петте мудри и петте неразумни девојки, при што, 
овој приказ содржи редуцирана варијанта само со петте мудри девојки кои 
со себе понеле доволно елеј за да го оддржат огнот во светилките.36

33 Л. Јованова, Споменик од култот, 155-172, сл. 1. 
34 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog krišćanstva, Pretisak prvog izdanja 

iz 1979, Zagreb 1985, 590.
35 Послание на апостол Павле до Римјаните (9:20-26); 2 Послание на апостол Павле 

до Коринтјаните (4:5-12); Дела на апостолите 9:15. 
36 Евангелие по Матеј 25.1: „Тогаш царството небесно ќе заприлега на десет девојки 

кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пречекаат младоженецот“; Ibid, 25.1, 4: 
„Петте од нив беа мудри, а петте неразумни; мудрите заедно со своите светилки зедоа 
и масло...; Параболата завршува со поука: И, така бидете будни, зошто не го знаете ни 
денот, ни часот, кога ќе дојде Синот Човечки“ (Матеј 25.13).
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Со анлиза на поедини детали може да се согледа и иконографската 

развојна компонента на осумте претставени примери од иконите на т.н Култ 
на Подунавските коњаници. Според медиумот на изработка, димензиите, 
мунициозноста и прецизноста во изведбата, мермерната икона од Радишани 
може да се биде посочена како најстар пример од овој тип на наша територија. 
Оловните икони од Нерези, Ежов Град, Скупи, Говрлево и Бадер како 
нејзина бледа рефлексија, ја дефинираат втора развојна иконографска етапа 
која има карактеристика на утврдена и скоро идентичната иконографска 
програма. Финален печат и завршница во практикувањето на религиозната 
содржина на овој тип икони дава примерот од Клечовце чија изведба е крајно 
шематизирана, при што претставите на Викторија и змиите во горната зона 
се создадени од точки и црти, а кантаросот односно путирот во тимпанонот, 
како замена за Sol Invictus односно орелот, е вовед во новиот ликовен израз 
на усвоена христијанска религиозна доктрина. 

Посочените елементи за христијанско толкување на иконите од т.н 
Култ на Подунавските коњаници како израз на ново, поинакво дефинирање 
на иконографијата содржана во овој тип наоди, се дадени како основа за 
натамошни анализи и дополнувања, земајќи ги сегментите на претставениот 
синкретизам како основа за изразената симболика. Во таа смисла, на ова 
место беа издвоени и посочени само неколку генерални карактеристики кои 
се однесуваат на ограничен корпус од осум икони37 откриени во Скопско - 
Кумановскиот Регион, со скоро идентична иконографска програма, од која 
заеднички именител е само централната композиција создадена од женската 
фигура и двата коњаници. Оваа основна композиција според која е формулиран 
и самиот термин Подунавски коњаници е заедничка карактеристика и за 
останатите досега регистрирани примероци на просторот од Дунав до 
Скопско - Кумановскиот Регион, додека останатите претстави креираат 
широк спектар на варијанти и комбинации што претставува солидна основа 
и предизвик за обработка во насока и на нивно христијанско иконографско 
толкување.

37 На ова место ја изразувам мојата благодарност на колегите Ленче Јованова, 
Звонимир Николовски и Бошко Ангеловски за отстапениот фотографски материјал. 
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CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATION OF THE ICONS  
OF SO-CALLED CULT OF DANUBIAN RIDERS 

Summary

The subject of iconographical analysis of the possible Christian symbolism 
into the finds of so-called Cult of Danubian Riders is the corpus of eight icons of 
this type discovered on the territory of Skopje - Kumanovo region so far: three 
random finds from Radišani, Govrelvo and near the church of St. Panteleimon, 
Nerezi; two icons from Skupi, one from the site Drma, near the village Bader, 
one from the site Crkvishte, near the village Klechovce, Kumanovo, and one 
accidental find from the site Ežov Grad, district of Sveti Nikole. 

The common feature of all icons the artistic arrangement divided in four 
horizontal zones set into an aedicula. 

The iconographic scheme of the first, highest zone in the Christian context 
expresses the heavenly dimension contained in representations of Sol as a daylight 
and Luna as its night equivalent while the affronted Victorian representations as 
symbols of triumph, have an appropriate Christian interpretation. 

The triangular space of the tympanum in the first zone, through the eagle 
symbol, expresses the heavenly dimension of Christ whose transfiguration is 
defined in the Old and reflected in the New Testament, and is related to the 
Resurrection and the Ascension. Also the image of the kantharos as the replacement 
of the eagle is an association of the Last Supper, the worship and the Eucharist 
and a symbol of salvation and communion. The snakes in the iconographic layout 
of the upper zone have a positive connotation as a reflection of the reference 
from the Gospel of Matthew 10.16, when Christ addressed the apostles with the 
quotation: „... Be wise as serpents ...“ 

The central composition in the second zone, created by a full-length female 
figure, flanked by a cavalryman on both sides, in a proto-Christian context, carries 
a multiplied coded message to Christian believers. The main axis in the scene is 
the female figure as the personification of the Church, represented in the unity 
with the cavalrymen. In this sense, the symbolism of the cavalry, expressed 
through the myth of the Dioscuri, by the meaning of the divine nature of Pollux 
and the human of Castor, create the synergy of the Divine and Human dimension 
as unity into the Church. On the other hand, the emphasized military character 
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of the cavalrymen reveals another component of the iconographical meaning of 
the central scene. Namely, in the Roman Empire the soldiers made a covenant 
and dedicated themselves to the service of the gods and their divine institutional 
representative, the Emperor. The symbol of military dedication and promise to 
the Roman ruler, in this context, has been transformed into a devotion and vow 
to the Church.

The central composition, complemented by the affronted representations 
of the goddess Nemesis as a symbol of justice, with Christian interpretation has 
an iconographic basis in the Apostle Paul’s Epistle to Romans 8.10: „If Christ is 
in you again, the body is dead for sin and the spirit is alive for justice.“ The same 
quote is attached and refers to the human figures lied under the hoof of the horses.

The third zone, by Christian iconographic definition, is a direct association 
of Christ through the fish placed on the tripod, while the first elements on both 
sides of this representation refer to members of the Christian community. In this 
sense, the hare on the left side is an allusion to the Christian believer who expects 
salvation from Christ, and his counterpart on the right, the kantharos, is a symbolic 
image of the believer as the Vessel of God. On the other hand, emphasised triple 
elements are association of the Holy Trinity. 

Concerning the fourth zone, as an iconographic background for the scene of 
the five female figures beside the burnt altars and candelabras, the Parable of the 
Wise and Foolish Virgins can be pointed out, in a reduced artistic arrangement of 
the Five Wise Virgins who had enough oil with them to keep the fire in the lamps. 

The above mentioned elements for Christian interpretation of the icons 
of so-called Cult of the Danubian Riders as an expression of a new, different 
definition of the iconography contained in this type of finds are given as the basis 
for further analysis and supplements.



Сл. 1. - Дунавски коњаници, лок. Радишани, Скопје 
Fig. 1. - Danubian Riders, Radisani, Skopje

Сл. 2. - Дунавски коњаници, лок. Говрлево, Скопје  
Fig. 2 - Danubian Riders, site Govrlevo, Skopje

Сл. 3. - Дунавски коњаници, лок. Нерези, Скопје 
Fig. 3 - Danubian Riders, site Nerezi, Skopje

Сл. 4. - Дунавски коњаници, Скупи - Татар 
Fig. 4 - Danubian Riders, Scupi - Theater



Сл. 5. - Дунавски коњаници, Скупи - Бедем  
Fig. 5 - Danubian Riders, Scupi - Fortification Wall Сл. 6. - Дунавски коњаници, лок. Бадер, Скопје 

Fig. 6 - Danubian Riders, site Bader, Skopje

Сл. 7. - Дунавски коњаници, лок. Црквиште, Клечовце, 
Куманово  

Fig. 8. - Danubian Riders, site Crkviste, Klecovce, Kumanovo
Сл. 8. - Дунавски коњаници, Ежов град, Св. Николе 

Fig. 8. - Danubian Riders, Ezov Grad, Sv. Nikole



THE “EMPEROR CHARLES MUSEUM”  
“KAISER KARLMUSEUM” IN VIENNA 
AND MACEDONIA’S CULTURAL HERITAGE 1917/18

Abstract 
This article elaborates on the Austrian documentation, drawings made by Leopold Forstner, 
in the area of research by highlighting monuments, which are to be found in Byzantine 
Macedonia.

Key words: Austria-Hungary; Cultural Heritage; Macedonia; First World War; Monuments; 
Medieval Studies; Historical Geography

Aпстракт
Оваа статија ја елаборира австриската документација, цртежи изработени од 
Леополд Форстнер, во областа на истражувањето преку истакнување на спомени-
ците, кои се наоѓаат во византиска Македонија.

Клучни зборови:  Австро-Унгарија, културно наследство, Македонија, Прва светска 
војна, споменици, средновековни студии, историска географија 

The town of Ohrid, in the heart of the Southern Balkan Peninsula, has always 
played a role of the utmost importance in Balkan history, not only in the 

Middle Ages, but also in the Early Modern period. This article outlines events of 
the years 1917/18 regarding Macedonia in the First World War. After the victory 
of the German, Austro-Hungarian and Bulgarian troops over Serbia in October 
1915 and over Montenegro in January 1916, both countries were divided between 
three military commands. Bulgaria organised its territories into two zones, namely 
the “Morava Military Inspection Area” and the “Macedonia Military Inspection 
Area” with its headquarters in Skopje. Finally, the front came to a halt and was 
stabilised in today’s Southern Albania and Northern Greece, where the Salonica 
Front or Macedonian Front was established. The Central Powers divided the 
front-line into several zones of responsibility. The Austro-Hungarian Army took 
positions in the Albanian part of the front from the Ionian Sea to Lake Ohrid. The 
Bulgarian 1st Army fortified the line from Lake Ohrid via Bitola along the Greek 
border to Prilep. The German 11th Army was positioned in Prilep and together 
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with Bulgarian troops in the Belasica Mountains as well as to the North of Lake 
Dojran. In the Eastern part of the front-line the Bulgarian 2nd Army covered the 
zone Strumica–Petrič–Nevrokop (Goce Delčev) along the river Mesta (Nestos) 
to the Aegean Sea.1

This very fact opened huge territories behind the frontline, amongst others 
also Macedonia, to the Central Powers and to their scholarly endeavours as well 
as research agenda. German, Austro-Hungarian and Bulgarian scholarly expedi-
tions were moving freely through the Macedonian landscapes making notes on 
the peoples, history, religion, culture, art, economy etc. of the landscapes visited.2

Different scholarly institutions of the Austro-Hungarian Empire were in-
volved in the aforesaid expeditions. One of them was the “Emperor Charles 
Museum” in Vienna. This museum, which is today called “Volkskunde Muse-
um Wien” (i.e. “Austrian Museum of Folk Life and Folk Art”), was founded in 
1895 as “Völkermuseum” and renamed “Kaiser Karl-Museum für österreichische  
Volkskunde” (i.e. “Emperor Charles Museum of Austrian Folk Life and Folk Art”) 
in 1917.3 Emperor Charles I (1887-1922) was the successor of Emperor Franz 
Joseph I (1830-1916), who died on 21 November 1916 at the age of 86 in the 
palace of Schönbrunn in Vienna, and at the same time he was the last Emperor 
of Austria-Hungary.

The Austro-Hungarian newspapers of the years 1917 and 1918 provide us 
with crucial information on the scholarly activities of the Emperor Charles Mu-
seum in the Balkan Peninsula, which is outlined in the following.4 The newspaper 
“Fremden-Blatt” reports that Emperor Charles I accepted the patronage over the 

1 This article is based on scholarly results of the Long-Term Project “Tabula Imperii 
Byzantini (TIB)” of the Austrian Academy of Sciences in Vienna, and here on research deriving 
from TIB volume 16 “Macedonia, Northern Part” by Mihailo St. Popović (cf. https://tib.oeaw.
ac.at/index.php?seite=status&submenu=tib16; accessed 16 August 2019). Its content was 
presented as a paper at the conference “Samuilovata država – 1.000 godini potoa (1018-2018). 
Prva nacionalna konferencija za Vizantologija i Medievistika” in Ohrid in October 2018. Cf. on 
the Salonica Front / Macedonian Front the following article, where the essential bibliography 
is quoted: M. St. Popović, “Kunstschutz im Kriege” – The Forgotten Scholarly Expeditions of 
the Central Powers in South-East Europe during World War I, Thetis, Mannheimer Beiträge zur 
Klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, 20, Mannheim 2013, 287-
292, especially 288, footnote 5.

2 M. Popović, Kunstschutz im Kriege, 287-292.
3 After the end of the First World War the museum was renamed “Museum für Volkskunde”. 

In 1938 it received the designation “Haus des deutschen Volkstums im Donauosten”. Finally, 
its name was changed to “Volkskundemuseum” after 1945. See on the museumʼs history: H. 
Nikitsch, Auf der Bühne früher Wissenschaft. Aus der Geschichte des Vereins für Volkskunde 
(1894-1945) (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde N.S. 20), Wien 2006; 
Schönborn Garden Palace. Austrian Museum of Folk Life and Folk Art, ed.F. Gianesi, S. Paukner, 
Cl. Peschel-Wacha, Wien 2018.

4 I conducted my research in the respective newspapers based on the excellent platform 
“ANNO – AustriaN Newspapers Online” of the Austrian National Library (cf. http://anno.onb.
ac.at/; accessed 20 August 2019). 



THE “EMPEROR CHARLES MUSEUM” (“KAISER KARL-MUSEUM”) IN VIENNA AND MACEDONIA’S CULTURAL HERITAGE (1917/18)

467
museum in the spring of 1917 and that the museum was therefore given the im-
perial privilege to be henceforth called “Kaiser Karl-Museum für österreichische 
Volkskunde” (i.e. “Emperor Charles Museum of Folk Life and Folk Art”): “Kaiser 
Karl, welcher vor kurzem das Protektorat über das Museum für österreichische 
Volkskunde übernommen hat, hat gestattet, daß das Museum von nun an den Titel 
Kaiser Karl-Museum für österreichische Volkskunde führen dürfe.”5. The same 
news were related by the “Illustrierte Kronen Zeitung”6, the “Pilsner Tagblatt”7, 
the “Österreichische Volks-Zeitung”8 and the “Wiener Abendpost”9. In addition, 
the newspapers “Reichspost” and “Neue Freie Presse” provide the information 
that the museum was given a new site by the Viennese local authority (“Gemeinde 
Wien”), namely the summer palace of the noble family of Schönborn in the 8th 
Viennese district called Josefstadt. The “Reichspost” reports as follows: “Kaiser 
Karl, welcher vor kurzem das Protektorat über das Museum für österreichische 
Volkskunde übernommen hat, ließ soeben diesem Museum als neuerlichen Huld-
beweis die Auszeichnung zuteil werden, sich Kaiser-Karl-Museum für österre-
ichische Volkskunde nennen zu dürfen. Das Völkermuseum ist im eigenen Hause, 
dem ihm von der Gemeinde Wien überlassenen ehemals gräflich Schönbornschen 
Sommerpalais in der Josefstadt untergebracht. Die notwendigsten baulichen Her-
stellungsarbeiten im neuen Museumsgebäude sind so weit vorgeschritten, daß am 
30. d. M. [scilicet March 1917] eine Besichtigung des Hauses durch eine Reihe 
namhafter Persönlichkeiten: Bürgermeister Doktor Weißkirchner, Oberstkämme- 
rer Graf Berchtold, die Ehrenpräsidentin des Museums Gräfin Nandine Berchtold, 
den Präsidenten Graf Rudolf Thraun, Graf Karl Lanckoronski, Stadtbaudirek-
tor Goldemund, Stadtrat Schwer, Bezirksvorsteher Bergauer. Museumsdirektor 

5 Fremden-Blatt, 31. März 1917, Nr. 88, 7.
6 Illustrierte Kronen Zeitung, 31. März 1917, Nr. 6196, 7: “Kaiser Karl, welcher bekanntlich 

das Protektorat über das Museum für österreichische Volkskunde übernommen hat, ließ diesem 
Museum als neuerlichen Huldbeweis die Auszeichnung zuteil werden, sich Kaiser Karl-Museum 
für österreichische Volkskunde nennen zu dürfen.”

7 Pilsner Tagblatt, 1. April 1917, Nr. 89, 6: “Der Kaiser, der vor kurzem das Protektorat 
über das Museum für österreichische Volkskunde übernommen hat, ließ diesem Museum die 
Auszeichnung zuteil werden, sich „Kaiser Karl-Museum für österreichische Volkskunde“ nennen 
zu dürfen.”

8 Österreichische Volks-Zeitung, 31. März 1917, Nr. 88, 6 and 11. April 1917, Nr. 98, 5: 
“Kaiser Karl, welcher vor kurzem das Protektorat über das Museum für österreichische Volkskunde 
übernommen hat, ließ soeben diesem Museum als neuerlichen Huldbeweis die Auszeichnung 
zuteil werden, sich Kaiser Karl-Museum für österreichische Volkskunde nennen zu dürfen.” and 
“Der Kaiser, welcher vor kurzem das Protektorat über das Museum für österreichische Volkskunde 
in Wien übernahm, hat gestattet, daß dieses Museum sich Kaiser Karl-Museum für österreichische 
Volkskunde nennen dürfe.”

9 Wiener Abendpost, 7. April 1917, Nr. 81, 3: “Se. Majestät der Kaiser, Allerhöchstwelcher 
vor kurzem das Protektorat über das Museum für österreichische Volkskunde in Wien übernommen 
hat, geruhte allergnädigst zu gestatten, daß dieses Museum sich „Kaiser Karl-Museum für 
österreichische Volkskunde“ nennen dürfe.”
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Professor Dr. M. Haberlandt u. v. a. stattfinden konnte.”10 The newspaper “Neue 
Freie Presse” emphasises that the museum is envisaged to become a “umfassendes 
österreichisches Völkermuseum” (“a comprehensive Austrian Völkermuseum”).11

The journal “Wiener Bilder” from 22 April 1917 gives a detailed account 
on the history of the palace Schönborn in Laudongasse No. 17 with a photograph 
of the building itself. This report calls the museum for the first time in the media 
coverage in the abbreviated form “Kaiser Karl-Museum” (“Emperor Charles 
Museum”) and indicates as creator its ingenious director Professor Dr. Michael 
Haberlandt (1860-1940).12 

In his function as director Michael Haberlandt published a speech, which 
he had delivered in front of the annual meeting of the “Verein für österreichis-
che Volkskunde” (“Society for Austrian Folklore”), in the newspaper “Wiener 
Zeitung” dating to 2 May 1917.13 He emphasised that the Cultural Heritage of 

10 Reichspost, 31. März 1917, Nr. 151, 3. 
11 Neue Freie Presse, 7. April 1917, Nr. 18903, 1: “[…] Diese Auszeichnung wird 

dem vaterländisch wie wissenschaftlich und künstlerisch gleich bedeutungsvollen Institute in 
einem Zeitpunkt zuteil, wo dasselbe, unmittelbar vor seiner Neuaufrichtung als umfassendes 
österreichisches Völkermuseum im eigenen Hause, dem ihm von der Gemeinde Wien überlassenen 
ehemals gräflich Schönbornschen Sommerpalais (in der Josefstadt), steht. […]”

12 Wiener Bilder, 22. April 1917, Nr. 16, 6-7: “Eine bauliche Zierde Alt-Wiens, das reizende 
gräflich Schönbornsche Palais in der Laudongasse, das seither mannigfachen Zwecken gedient 
hatte, ist nun zum Sitz des Museums für österreichische Volkskunde bestimmt worden. Das schöne 
Schloß ist ein Werk des Wiener Baumeisters Hildebrand, des Schöpfers des Belvederes, und war 
seit jeher eine Perle unter den Baudenkmälern Wiens. Dasselbe war 1714 „vor den Toren Wiens“ 
und diente dem Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf Schönborn als Sommersitz, bis er 1734 als 
Bischof nach Bamberg ging. Später wurde es an andere Kavaliere (Graf Salm, Graf Wurmbrand) 
und später geteilt an kleinere Wohnparteien vermietet, 1863, während der Minderjährigkeit des 
Grafen Erwin (1842 bis 1903), an die Stadt Wien verkauft. Nach wechselvollen Schicksalen nun 
dazu bestimmt, die Sammlungen des Museums für österreichische Volkskunde, das sich nunmehr 
seinem allerhöchsten Gönner zu Ehren „Kaiser Karl-Museum“ nennen darf, aufzunehmen, geht 
das alte Gebäude nun einer erfreulichen Zukunft entgegen, die seinem Werte und seiner Würde 
wohl besser gerecht werden wird, als die letzten Dezennien es getan. Und so sei auch der Wunsch 
ausgesprochen, man möge die Gelegenheit der Renovierung nicht vorübergehen lassen, ohne so 
viel als noch möglich der architektonischen Schönheit des Hauses zu ihrem Rechte zu verhelfen, 
nicht, ohne vor allem die reizende Hoffassade von der Verunstaltung der nachträglich angeflickten 
Korridore zu reinigen. Eben jetzt hat der Verein für österreichische Volkskunde, dessen rühriger 
und kenntnisreicher Präsident Graf Rudolf v. Abensperg-Traun ist, seine Jahresversammlung 
abgehalten, die einen sehr interessanten Verlauf nahm. Der Direktor und geniale Schöpfer des 
Museums, Regierungsrat Professor Dr. M. Haberlandt, dem der Obmann des Arbeitsausschusses, 
Sektionschef Dr. Arthur Breycha, in hingebungsvoller Weise zur Seite steht, leistet nach dem 
übereinstimmenden Urteil aller Faktoren überaus Verdienstliches und kann füglich als die Säule 
der Anstalt bezeichnet werden. Unzweifelhaft; das Museum für Volkskunde wird in unserem 
öffentlichen Leben eine Rolle spielen, wie sie ähnlichen Instituten wohl selten gegönnt ist.” 
Cf. also Wiener Zeitung, 9. Mai 1917, 4. Until today the museum (now “Volkskunde Museum 
Wien”) is located in the same building. On the biography of Michael Haberlandt: Österreichisches 
Biographisches Lexikon 1815-1950, Band 2, Wien 1959, 125; https://www.biographien.ac.at/oebl/
oebl_H/Haberlandt_Michael_1860_1940.xml (accessed 20 November 2019).

13 Wiener Zeitung, 2. Mai 1917, 11-13. Also cf. Wiener Zeitung, 18. April 1917, 3; Neues 
Wiener Tagblatt, 8. Mai 1917, Nr. 125, 8; Fremden-Blatt, 30. Mai 1917, Nr. 146, 8. 
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all peoples of Austria-Hungary should be united in this museum. Furthermore, 
he pointed out that the museum had 3,000 exhibits in 1897 and that its collec-
tion reached the number of 40,000 exhibits in 1917. Professor Haberlandt stated 
that the new place for the museum (i.e. the palace Schönborn) had already been 
identified as suitable location in 1914. Before that the museum was to be found 
in the main hall of the Viennese Stock Exchange (“Wiener Börse”). He outlined 
that the first floor of the palace Schönborn was to house the exhibits from Aus-
tria-Hungary itself in 21 rooms. On the ground floor it was planned to show also 
exhibits from the Balkan Peninsula. In my opinion this aspect of his statement is 
crucial, because it indicates that the “Emperor Charles Museum” was not solely 
confined to the Cultural Heritage of Austria-Hungary.14 At the end of his speech 
the director, Professor Michael Haberlandt, pointed out one of the most important 
tasks of the museum during the Great War by stating: “Das Kaiser Karl-Muse-
um wird so zugleich den eindrucksvollsten Protest gegen die ruchlose Absicht 
der Feinde darstellen, dieses ehrwürdige vielhundertjährige Reich, diese durch 
zahllose Kulturbeziehungen eng verbundene österreichische Völkerfamilie zu 
zerstückeln und in ein unmögliches Chaos aufzulösen.”15

In the summer of 1917 the museum moved from the Viennese Stock Ex-
change to the palace Schönborn, but was not opened to the public at this stage.16 

14 Wiener Zeitung, 2. Mai 1917, 11-13. 
15 Wiener Zeitung, 2. Mai 1917, 13.
16 Reichspost, 6. Juni 1917, Nr. 258, 4: “Als erste jener Huldigungsdeputationen, welche 

nach Verlesung der Thronrede Kaiser Karl empfing, erschien vor dem Herrscher der Vorstand des 
Vereines des k. k. Museums für österreichische Volkskunde, welcher den Dank dafür aussprach, 
daß der Kaiser dem in das Palais Schönborn in der Laudongasse übersiedelten Museum des 
Vereines unter Gewährung des kaiserlichen Protektorates den Namen „Kaiser-Karl-Museum 
für österreichische Volkskunde“ zugestanden hatte. Es handelt sich bei diesem spät erstandenen 
Museum um eine Schöpfung privaten Gelehrtenfleißes, welche aus kleinen Anfängen entstanden, 
nunmehr die machtvolle Förderung der obersten Behörden gefunden hat. In den neunziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts kam der damalige Kustos der ethnographischen Abteilung 
des Naturhistorischen Museums Dr. M. Haberlandt zu der Erkenntnis, daß in dieser reichen 
österreichischen Sammlung nur gerade die Uebersicht über die ethnographische Entwicklung 
der Völker Oesterreichs fehle. Dr. Haberlandt unternahm es nun als schlichter Gelehrter unter 
Beihilfe eines Vereines ein derartiges Museum der Völker Oesterreichs zu schaffen. Und dies ist 
ihm in 25jähriger Arbeit gelungen. 1897 konnte das Museum, welches bereits 3000 Nummern 
auswies, eröffnet werden. Die Anzahl der gesammelten Gegenstände wuchs rasch derart an, daß 
der größte Teil im Börsengebäude, dem Sitz des Museums, in Kisten verpackt bleiben mußte. 
Nun konnte dank des ganz besonderen Entgegenkommens der Gemeinde Wien, der Besitzerin 
des Palais Schönborn in der Laudongasse, das Museum dorthin übersiedeln. Mit einem Aufwand 
von nur 200.000 Kr. hat Reg.-R. Haberlandt die gegenwärtige Sammlung, die einen Wert von 5 
Millionen hat, auf 40.000 Nummern gebracht. Die Publikationen des Museums sind die ersten 
dieser Art in Europa gewesen und erst unmittelbar vor Kriegsausbruch in Rußland mit Berufung 
auf das österreichische Vorbild nachgeahmt worden. Die Uebersiedlung ist unter Beihilfe des 
Kriegsministeriums in diesen Tagen vollendet worden. Man hat jetzt mit der Aufstellung der 
Gegenstände begonnen. Im Untergeschosse werden in 6 Räumen Bauernstuben und national 
charakteristische Wohnzimmer eingerichtet werden. Die 21 Säle des ersten Stockwerkes 
werden systematisch geordnet einen Ueberblick über die Volksstämme und Länder Oesterreichs 
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In September 1917 the newspaper “Cetinjer Zeitung”, which was edited by the 
Austro-Hungarian administration in Montenegro, published a very interesting 
article entitled “Aufruf zum Sammeln volkskundlicher Objekte aus Montene-
gro”. Therein it is stated that the “Emperor Charles Museum” “bereitet neben 
der musealen Darstellung der österreichischen Völker auch eine ethnographische 
Repräsentation der von den k. u. k. Truppen besetzten Gebiete der westlichen 
Balkanhalbinsel vor”.17 Austro-Hungarian officers and troops were encouraged 
to buy objects of ethnographical value, that is future exhibits, in Montenegro, 
Albania and Serbia (especially in “Altserbien”, i.e. Kosovo and Raška), and to 
sell them to the museum in order to support the scholarly endeavour of the en-
visaged exhibition. Photographs from the aforesaid regions were also declared 
to be most welcome.18 

geben. Der Gemeinde Wien erwächst noch die Aufgabe, das Heim des nunmehrigen Kaiser-
Karl-Museums für Oesterreichische Volkskunde dadurch zu fördern und Wien in dem auf seine 
ursprünglichen Formen zurückgeführten Hildebrandschen Barockbau einen harmonisch mit seiner 
Gartenanlage verbundenen Monumentalbau dadurch zu schenken, daß die unschönen Anbaue 
des Gebäudes weggenommen werden und die edle Gartenfassade wieder freigelegt wird. Eine 
besondere Berühmtheit kommt der Krippensammlung zu mit der großen Tiroler Krippe aus dem 
17. Jahrhundert. Es wird jedoch noch der Arbeit von sechs Monaten bedürfen, bis das Kaiser-Karl-
Museum, im Palais Schönborn mit dem populären Schönborn-Garten zu neuem Glanz erstanden, 
seine Pforten den Besuchern öffnen kann.” Cf. also Neues Wiener Tagblatt, 4. Juni 1917, Nr. 151, 
11; Wiener Zeitung, 16. Februar 1918, 5.

17 Cetinjer Zeitung, 30. September 1917, Nummer 118, 2.
18 Cetinjer Zeitung, 30. September 1917, Nummer 118, 2: “Wir veröffentlichen im 

Nachfolgenden einen Aufruf des unter dem Allerhöchsten Protektorate Seiner Majestät des 
Kaisers und Königs Karl stehenden Museums für Völkerkunde in Wien. Es ist Ehrenpflicht jedes 
Soldaten diese wichtige vaterländische Institution zu fördern. Die Ethnologie als Wissenschaft 
soll hier nicht des Längeren erörtert werden. Es genüge vielmehr der Hinweis, daß unsere Kultur 
von ihren Ergebnissen im höchsten Grade beeinflußt wird, daß die Errungenschaften unserer 
einheimischen Produktion auf allen Gebieten ihre belebende und schöpferische Kraft dieser 
Wissenschaft entleiht. Aus dem Zusammenwirken der Kultur aller Völker ersteht das höchste Gut 
der Menschheit: die Zivilisation. Mag das Volk noch so klein, seine Eigenart bringt immer etwas 
Neues, Schaffendes. Aber auch von einem anderen Gesichtspunkt gebührt dem Unternehmen 
unser Interesse. Die neu geschaffene Repräsentationsausstellung soll für ewige Zeiten Zeugnis 
ablegen von unseren militärischen Erfolgen und Erinnerung an dieselben unseren Nachkommen 
sein. Nicht minder verlangt es das Land Montenegro, in dessen Dienst heute unsere Kraft steht, 
daß montenegrinische Produkte in den Gesichtskreis der modernen Welt gerückt werden; die 
Intellektuellen der Monarchie, aber auch die tausenden und abertausenden Fremden, die jährlich 
die Wiener Museen besuchen, werden mit volkskundlichen Objekten bekannt, die sie früher 
nicht gesehen, und von den Schaustücken gleitet das Interesse auf das Land. Die Bevölkerung 
Montenegros wird daher, wie wir hoffen, den Sammlern auch bereitwilligst an die Hand gehen. 
Die Direktion des unter dem Allerhöchsten Protektorat Se. Majestät des Kaisers Karl I. stehenden 
K. k. Kaiser Karl-Museums für österreichische Volkskunde in Wien, das gegenwärtig in seiner 
völligen Neuaufrichtung in einem eigenen Museumsgebäude: VIII., Laudongasse 17 (ehemals 
Gräfl. Schönbornscher Gartenpalast) begriffen ist, bereitet neben der musealen Darstellung der 
österreichischen Völker auch eine ethnographische Repräsentation der von den k. u. k. Truppen 
besetzten Gebiete der westlichen Balkanhalbinsel vor. Zu diesem Zwecke wären der Direktion 
des K. k. Kaiser Karl-Museums die Erwerbung und Einsendung von volkskundlichen Objekten 
(alte Volkstrachten und einzelne Trachtenstücken, Haus- und Wirtschaftsgerät, kleine Truhen, 
Sinija, Spinnrocken, Holz- und sonstige Gefäße, besonders verzierte Exemplare) gegen Ersatz 
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Emperor Charles I in person donated three outstanding pieces of silver-

work to the museum in November 1917, which were a silversmith’s present 
from Priština to him.19 On 5 January 1918 an exhibition on the ethnography of 
Montenegro, Albania and Serbia (especially of “Altserbien”, i.e. Kosovo and 
Raška) was opened at 6 pm in the Small Festival Room (“Kleiner Festsaal”) of 
the University of Vienna. The exhibition in the University’s Great Festival Room 
(“Großer Festsaal”) lasted from 5 January 1918 until 20 January 1918 and was 
free of charge. In the reports from the newspaper “Fremden-Blatt” from 4 January 
191820 and the journal “Kunst und Kunsthandwerk”21 the drawings of a certain 
ensign Leopold Forstner are especially emphasised.

der Spesen sehr willkommen. Auch photographische Aufnahmen von typischen Häusern, des 
Hausinnern, Trachten, Tänzen und Volkszenen wären überaus erwünscht. Die Direktion bittet 
alle Herrn Offiziere und Mannschaftspersonen, welche Gelegenheit zu solchen Erwerbungen in 
den verschiedenen Landesteilen Montenegros oder Albanien und Altserbiens haben, solche für 
sie vorzunehmen und nur bei kostspieligen Objekten über 20 Kronen bei der Direktion vorher 
durch Feldpostkarte anfragen zu wollen, worauf in jedem Falle umgehend Rückantwort einlangen 
wird, ob und welche der angegebenen Objekte erwünscht sind. Bei kleineren Gegenständen, deren 
Anschaffungspreis 20 Kronen nicht übersteigt, ist eine solche Anfrage nicht erforderlich, nur muß 
es sich in jedem Falle tatsächlich um volkskundliche Originale handeln. Die Direktion verweist 
mit Nachdruck auf den hohen wissenschaftlichen Wert solcher Aufsammlungen, die in jedem 
einzelnen Falle ein wirkliches Verdienst um die Volkskunde des Balkans darstellen werden. Die 
Namen der Sammler und Einsender werden dankbarst veröffentlicht und im K. k. Kaiser Karl-
Museum ersichtlich gemacht werden.”

19 Wiener Allgemeine Zeitung, 24. November 1917, Nr. 11883, 5; Fremden-Blatt, 25. 
November 1917, Nr. 324, 5; Neues Wiener Tagblatt, 25. November 1917, Nr. 324, 9; Neue Freie 
Presse, 25. November 1917, Nr. 19132, 9.

20 Fremden-Blatt, 4. Jänner 1918, Nr. 4, 7: “Das Kaiser Karl-Museum für österreichische 
Volkskunde veranstaltet mit Unterstützung der Orientabteilung des Kriegsministeriums im 
großen Festsaale der Universität eine Ausstellung zur Volkskunde der besetzten Balkangebiete 
(Montenegro, Albanien und Alt-Serbien), deren Eröffnung im kleinen Festsaal morgen um 6 
Uhr abends stattfinden wird. Die reichen Ergebnisse wissenschaftlicher und künstlerischer 
Aufsammlungen und Aufnahmen, die hier zum großen Teile von Angehörigen unserer 
Heeresmacht im letzten Jahre durchgeführt worden sind, finden sich in der Ausstellung zu einem 
überaus interessanten Bilde der bodenständigen kulturellen und ethnographischen Entwicklung 
dieser Gebiete vereinigt vor. Durch fachmännische Führungen und Vorträge (von Rittmeister Dr. 
Kühnelt, Leutnant Dr. Artur Haberlandt, Fähnrich Leopold Forstner, von dem neben zahlreichen 
Aufsammlungen im besonderen auch die künstlerischen Aufnahmen herrühren), welche am 
Eröffnungstage sowie am Sonntag den 6. d. M., vormittags 10 Uhr, Dienstag den 8. d. M. und 
Donnerstag den 10. d. M. um 3 Uhr nachmittags stattfinden werden, ist für die fachkundige 
Aufschließung der Ausstellung vorgesorgt. Der Eintritt ist bei diesen Führungen frei.” Also cf. 
similar reports in the following newspapers: Neue Freie Presse, 5. Jänner 1918, Nr. 19171, 7; 
Neue Freie Presse, 6. Jänner 1918, Nr. 19172, 9; Wiener Zeitung, 6. Jänner 1918, 6; Neues Wiener 
Journal, 6. Jänner 1918, Nr. 8687, 6; Reichspost, 6. Jänner 1918, Nr. 10, 6; Salzburger Volksblatt, 
7. Jänner 1918, Nummer 5, 3; Neues Wiener Tagblatt, 8. Jänner 1918, Nr. 8, 8; Innsbrucker 
Nachrichten, 8. Jänner 1918, Nummer 7, 4; Tages-Post, 8. Jänner 1918, 54. Jahrgang, Nr. 6, 2; 
Deutsches Volksblatt, 9. Jänner 1918, Nr. 10424, 6f.; Cetinjer Zeitung, 13. Jänner 1918, Nummer 
148, 3.

21 Kunst und Kunsthandwerk, 21/1-2, Wien 1918, 69: “[…] und dem Fähnrich Maler 
Leopold Forstner sind die besonderen Aufgaben der Aufsammlung wertvoller Objekte sowie 
der zeichnerischen Darstellung baulich und technisch interessanter Anlagen zugefallen. Dieser 
schwierigen Arbeit ist Maler Forstner mit besonders günstigem Erfolge gerecht geworden. 
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According to the “Zeitschrift für österreichische Volkskunde” the Archduke 

Leopold Salvator (1863-1931) was guest of honour at the opening of the exhi-
bition.22 The director of the “Emperor Charles Museum”, Professor Dr. Arthur 
Haberlandt, gave an opening speech, in which he emphasised the scholarly pio-
neer work undertaken by the Austrians in the Balkan Peninsula, especially in Al-
bania.23 He also mentioned the scholarly expeditions of the Central Powers in the 
Balkan Peninsula in 1916, on which I published an in-depth article in 201324. The 
aim of the exhibition was to provide “[…] ein Bild der kulturellen Entwicklung 
sowie der gewerblichen und kunstgewerblichen Leistungsfähigkeit der monte-
negrinischen und albanischen Bevölkerung zu gewähren, um den Versuchen und 
Bemühungen, die einheimische Arbeit daselbst aufs neue zu beleben und höher 
zu entwickeln, eine feste Grundlage zu schaffen.”25 

The exhibition was assessed as a remarkable success for the “Emperor 
Charles Museum”, which in February 1918 was still in the process of installation 
in the new venue of the palace Schönborn.26 In March 1918 it was announced that 
the museum would open its doors in the year 1918.27 The renovation and refur-
bishing of the palace was still ongoing in April 1918 with the financial support 

Seine klaren und reizvollen, sachlich und künstlerisch so befriedigenden Darstellungen der 
volkstümlichen Bauweise, der wichtigen Einzelheiten volkskundlich interessanter Arbeitsprozesse, 
der Kostüme und Typen lassen den geübten Blick und die sichere Hand eines Künstlers erkennen, 
der seiner Ziele sicher ist und sein Material beherrscht. Sie bilden einen sehr instruktiven und 
wertvollen Bestandteil der Schaustellung.”

22 Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 24, Wien 1918, 52f., 79f.
23 Arthur Haberlandt himself contributed to this endeavour with the following monograph: 

A. Haberlandt, Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und 
Serbien. Ergebnisse einer Forschungsreise in den von den k. u. k. Truppen besetzten Gebieten. 
Sommer 1916. Mit 12 Tafeln und 63 Textabbildungen, Wien 1917. This publication is even quoted 
in the contemporary newspapers: Reichspost, 15. Februar 1918, Nr. 74, 3f.; Wiener Zeitung, 
16. Februar 1918, 5; Wiener Allgemeine Zeitung, 19. Februar 1918, Nr. 11950, 3; Badener 
Zeitung, 23. Februar 1918, Nr. 16, 3; Illustrierte Cetinjer Zeitung, Sonntagsbeilage der Cetinjer 
Zeitung, 3. März 1918, Nr. 63, 2. Cf. also the following report: E. Buschbeck, Vorläufiger Bericht 
über die Balkanexpedition im Sommer 1916, Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission für 
Denkmalpflege, 16/1, Wien 1918, 1-13.

24 M. Popović, “Kunstschutz im Kriege”, 287-292.
25 Zeitschrift für österreichische Volkskunde 23, Wien 1917, 132.
26 Reichspost, 15. Februar 1918, Nr. 74, 3f.; Wiener Allgemeine Zeitung, 19. Februar 

1918, Nr. 11950, 3; Badener Zeitung, 23. Februar 1918, Nr. 16, 3; Illustrierte Cetinjer Zeitung, 
Sonntagsbeilage der Cetinjer Zeitung, 3. März 1918, Nr. 63, 2. 

27 Neues Wiener Abendblatt, 30. März 1918, Nr. 85, 5. Also cf. Neue Freie Presse, 11. 
März 1918, Nr. 19233, 6.
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of the City of Vienna.28 In the end it was opened after the First World War in the 
year 1920.29 

Finally, I would like to shift our view to the drawings of the aforesaid ensign 
Leopold Forstner. Leopold Forstner (1878-1936) was born in 1878 in Stocker-
au (Lower Austria) and became an academic artist (painter) and graphic artist. 
Forstner was recruited into the Austro-Hungarian Army in 1915 and was sent to 
the Balkan Peninsula at the end of 1916 and in 1917 in order to collect items of 
everyday life and handicraft. His regions of interest were Montenegro, Albania 
and Macedonia. In Macedonia he travelled to the Western part of the country, 
that is to the West of the line Skopje – Veles – Prilep – Ohrid. Leopold Forstner 
did not only collect items in Macedonia itself. He made also drawings of people, 
buildings, monuments and various items of everyday life.30 

My article comes full circle at this very point. What connects the “Emperor 
Charles Museum” in Vienna and the Cultural Heritage of Byzantine Macedonia, 
are 29 of Forstner’s drawings, which are kept today in the archive of the “Volks-
kunde Museum Wien” (“Austrian Museum of Folk Life and Folk Art”). Some 
of them are related to Macedonia and its rich Cultural Heritage, since Forstner 
visited Skopje in April 1918 and Prilep as well as Ohrid in May 1918. His works 
of art offer to us an insight into the state and the reception of the Byzantine, 
Slavonic and Ottoman monuments in Macedonia. Here, I would like to draw the 
attention to two picturesque examples (cf. figs. 1 and 2): one is the drawing of a 
bakery in Skopje in April 1918, the other the famous church of Sveti Jovan Kaneo 
in May 1918, which is designated by Forstner as “Fishermen’s Chapel Ohrid” 
(“Fischerkapelle Ochrida”). Such documentation is of the utmost importance for 
the field of Historical Geography in Byzantine and Medieval Studies. It helps 
us to understand profoundly and comprehensively the preservation or decay of 
monuments through time in various regions of the former Byzantine Empire. 
Without doubt, Leopold Forstner and his artistic legacy as well as the scholarly 
initiatives of Austria-Hungary in the region during the First World War will need 
further and in-depth research and contextualisation in the near future regarding 
Macedonia and its rich Cultural Heritage.

28 Wiener Zeitung, 13. April 1918, 6; Die Neue Zeitung, 13. April 1918, 5; Reichspost, 14. 
April 1918, Nr. 170, 9; Fremden-Blatt, 14. April 1918, Nr. 99, 10; Der Bautechniker. Zentralorgan 
für das österreichische Bauwesen 38, Wien 1918, 131.

29 L. Schmidt, Das Österreichische Museum für Volkskunde. Werden und Wesen eines 
Wiener Museums, Wien 1960, 24f., 71.

30 Leopold Forstner published a travel report and several of his drawings in: L. Forstner, 
Studien in Albanien und Mazedonien, Kunst und Kunsthandwerk, 21/8-10, Wien 1918, 349-
359. Cf. on his biography in detail: https://www.volkskundemuseum.at/onlinesammlungen/
forstner01text (accessed 20 November 2019); http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_F/
Forstner_Leopold_1878_1936.xml?frames=yes (accessed 20 November 2019).
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МУЗЕЈОТ „КАЈСЕР КАРЛ“ (KAISER KARL-MUSEUM)  
ВО ВИЕНА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
(1917 – 1918)

Резиме

Последниот император на Австроунгарската Империја, Карл I (1887 – 
1922, владеел: 1916 – 1918 година), станал покровител на „Völkermuseum“ 
во Виена, во 1917 година, кој го носел неговото име до крајот на Првата 
светска војна во 1918 година. Две години се викал „Kaiser Karl-Museum für 
österreichische Volkskunde“ (т. е. „Музеј на царот Карл за австриска народна 
уметност“). Иако најизразено се споменуваат поимите австриски народен 
живот и народна уметност, Музејот, исто така, следел истражувачки инте-
реси во Југоисточна Европа и особено во Македонија. Службениците на 
австроунгарската армија патувале низ Црна Гора, Албанија и Македонија, 
со цел да снимаат и да прават цртежи на споменици, да работат на инфра-
структурата и да ангажираат луѓе, како и да купуваат предмети во интерес 
на Музејот во Виена, во 1918 година. Еден од еминентните сликари, кој 
ги документирал споменатите региони со цртежи, бил Леополд Форстнер 
(1878 – 1936). Неговите цртежи и разни предмети биле претставени пред 
широката публика, на изложбата за етнографија на Црна Гора, Албанија и 
Србија, на Универзитетот во Виена. Оваа статија ја елаборира австриската 
документација во областа на истражувањето преку истакнување на споме-
ниците кои се наоѓаат во византиска Македонија.



Fig. 1 Leopold Forstner, The Bakery in Skopje (Pencil Drawing, 23 April 1918); AÖMV/8.097, 
 https://www.volkskundemuseum.at/onlinesammlungen/aoemv8097, CC BY-NC-SA

Fig. 2 Leopold Forstner, The Church of Sveti Jovan Kaneo (Pencil Drawing, May 1918); AÖMV/8.100, 
https://www.volkskundemuseum.at/onlinesammlungen/aoemv8100, CC BY-NC-SA
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