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,/^АКЕДОНИЈА ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XVI ВЕК

Времето во кое настанал Топличкиот манастир е еден од најзначајните 

периоди во доцниот среден век на територијата на Македонија. Манастирот 

ги рефлектира црковно-политичките и културно-уметничките прилики на 

времето во кое настанал и претставува репрезент и сведоштво за културниот 

процут поврзан и со покровителството на охридскиот архиепископ Прохор и 

на кнезот Димитар Пепик.

Во текот на XV век, по воспоставувањето на османлиската власт на 

балканските територии, биле укинати Трновската и Пеќската патријаршија, а 

самостојноста ја задржала Охридската архиепископија.1 Во бурните времиња 

својата самостојност ќе ја одржи и Цариградската патријаршија, која не била 

укината ниту по заземањето на Цариград во 1453 година.2 Во почетокот на 

XV век, по укинувањето на Трновската патријаршија, охридскиот 

архиепископ Матеј (1397-1410) успеал да ги потчини Софиската и Видинската 

епархија поради што дошло до судир со Цариградската патријаршија и бројни 

остри преписки меѓу цариградскиот патријарх Ефтимиј и по име непознатиот 

наследник на М атеј.3 Затегнатите односи помеѓу двете цркви се влошиле и по 

Фирентинската унија во 1439 година поддржана од Цариградската

1 С. Димески, Црковна историја на македонскиот народ, Скопје 1965, 2; А. Матковски, 
Односите помеѓу Охридската архиепископија и османската држава - од доаѓањето на 
Турците до обновувањето на Пеќската патријаршија, Гласник на ИНИ, Година XVI, 2, Скопје
1972,111.

И. Снегаровт., Истории на Охридската архиепископии-Патриаршии отб падането и подб 
ТурцитБ до неиното унигцожение 1394-1767, Том 2, Софии 1932, второ фототипно издание, 
Софил 1995,3-7,182-183, 509-510.

/рковно-исшориски ирилики

Исто.
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патријаршија, а непризнаена од Охридската архиепископија.4 Во тој период 

кон Охридската архиепископија се приклучиле и двете кнежества Влашка и 

Молдавија.5 Во 1466 година на престолот на Архиепископиј ата бил поставен 

Доротеј,6 меѓутоа набргу тој бил протеран во Цариград, а на негово место 

бил поставен некогашниот цариградски патријарх Марко Ксилокаравис.7 

Цели пет децении по смртта на овој архиепископ нема речиси никакви 

податоци за неговите наследници.

Во златното доба на Османлиската Империја под водство на десетиот 

султан Сулејман Величествениот/Законодавецот (1520-1566),8 Охридската 

архиепископија го бележи својот подем, благодарејќи на една исклучително 

мудра и истакната личност, архиепископот Прохор (ок. 1525-1550). 

Охридскиот архиепископ е особено познат по неуморната борба за 

проширување на диецезата на Архиепископијата со истакнување на 

првојустинијанските права коишто историски и припаѓале.9 Имено, во тоа 

време и по заслуга на архиепископот Прохор, диецезата на Охридската 

архиепископија се протегала до влашко-молдавските епархии,10 а под нејзина 

јурисдикција потпаднале и православните општини на јужна Италија, 

Венеција и Далмација.11 Охридскиот архиепископ успеал со помош на 

цариградскиот патријарх Еремиј I да ги задржи под своја власт и српските 

епархии, за кои се смета дека биле присоединети кон Архиепископијата уште 

во периодот меѓу 1453-1466 година.12

Во исто време архиепископот Прохор бил соочен со бунтот на 

митрополитот Павле Смедеревски13 којшто, поведен од идејата за

4 Исто, 8; А. Матковски, Односите, ] 13-114.
5 И. Снегаровт, нав. дело, 11-13.
6 Исто, 183-184.
7 Исто, 184-185; N. Јог§а, ВугапИит аИег ВугапВит, Висигеѕ! 2000, 91.
8 Ј. Наттег, НЈѕЈогца О1отапѕко§ (Тигѕко§) сагѕАа, 2, 2а§ге5 1989, 340-514.
9 Сп. Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии 
за охридскиот живопис, Скопје 1990,150 (со постара литература).
10 Исто, 158.
11 И. СнегаровтЈ, нав. дело, 30-31.
12 Исто, 10,18.
1ј Документите поврзани со буната на смедеревскиот митрополит ги објавил: П. КостиЦ 
Документи о буни смедеревског епископа Павла против потчињавања Пскке патријаршије 
Охридској архиепископији, Споменик СКА ЦУ1, други разред 48, Сремски Карловци 1922, 32-
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"придржување на престолот на свети Сава", се обидувал да ги отцепи 

српските епархии од охридската диецеза.14 Околу 1528 година со помош и 

поддршка на угледните и влијателните српски спахии, но и со наклонетоста 

на локалните османлиски власти,15 митрополитот Павле ќе го преземе 

водството над Пеќската патријаршија.16 Павле Смедеревски својата 

непослушност ја искажувал и со самоиницијативното ракоположување на 

неколку епископи,17 а својата "моќ" ја изразил и со тоа што издејствувал 

затворање на архиепископот Прохор.18 Набрзо по овој настан архиепископот 

бил ослободен и отпатувал во Цариград за да побара помош од султанот и од 

патријархот Еремиј I. Таму го добил правото на управување со/врз српските 

епархии во рамките на Охридската архиепископија, но и можноста за 

свикување на собор во којшто ќе биде осуден митрополитот Павле.19

Дејанијата на смедеревскиот митрополит биле осудени на три собори 

во Охрид одржани во 1529, 1532 и 1541 година.20 На последниот собор од 1541 

година којшто бил одржан со поддршка на султанот, била повторена веќе 

двапати изречената пресуда по што Павле заминал во егзил.21

По разрешувањето на спорот со Павле Смедеревски, Прохор ги 

повратил српските епархии, кои опстоиле во рамките на Охридската

39. За Павле Смедеревски и за односот помеѓу Охридската архиепископија и српската црква 
поопширно види кај: В. ВипЈеу, ОДпоѕ 12те<Ји ОНпсЈѕке аг1пер1ѕкорјје 1 Ѕгрѕке сгкуе осЈ раДа 
ЅтеЈегеуа (1459) Јо окпау1јапја Реске раПпјагѕце (1557), КасЈоУ! АкасЈетце паика \ итјеЈпоѕД ВШ-а, 
кпј. XXXVIII, ОсЈе1јепје ЈгиѕОепИт паика, кпј. 13, Ѕагајеуо 1970, 185-209.
14 Ц. Грозданов, Портретите на светителите во Македонија од IX - XVIII век, Скопје 1983,101- 
103, (особено: заб. 24).
15 Д. Кашик, Српска црква под Турцима, во: Српска православна црква 1219-1969, Споменица 
о 750-годишњици аутокефалности, Београд 1969, 143; А. Матковски, Обидот на епископот 
Павле од Смедерево да ги отцепи српските епархии од Охридската архиепископија, Гласник 
на ИНИ, Година XIV, бр. 2-3, Скопје 1970, 75.
16 Сп. Ј. ПоповиБ, Опка црквена историја са црквеностатичним додатком, Срем. Карловци 
1912, 35.
17 И. Иванов, Бњлгарски старини из Македонил, Софин 1931, фототипно издание Софии 1970, 
571; И. Снегаровњ, нав. дело, 22-23.
18 П. Костиќ, нав. дело, 38, док. бр. 5; И. Иванов, нав. дело, 571; В. ВшИеу, пау. <1е1о, 202.
19 И. Снегаровњ, нав. дело, 23.
20 Исто, 19-24.
21 И. Снегаровн, нав. дело, 28. За животот на Павле Смедеревски по 1541 година, в. уште: А. 
Матковски, Обидот на епископот Павле, 74, 82-90 (со литература).
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архиепископија и по неговата смрт во 1550 година,22 се до обновата на 

Пеќската патријаршија во 1557 година.23

Силната личност на архиепископот Прохор, неговите бројни заслуги и 

особено успешното водење на Охридската архиепископија, веројатно биле 

причина тој да добие и своја светителска претстава во олтарскиот простор на 

црквата Св. Георги во Врбјани, Охридско.24

22 Годината на смртта на охридскиот архиепископ Прохор е позната од исклесаниот натпис на 
надгробната плоча поставена над Климентовиот гроб во црквата Богородица Перивлепта и 
на последната страна на номоканонот на Матеј Властар, в. И. Иванов, нав. дело, 40, 45.

С. ПетковиК, Зидно сликарство на подручју ПеКке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 
1965, 23-24.
24 Г. Ангеличин-Жура смета дека во низата допојасни претстави во медалјони на јужниот ѕид 
во олтарскиот простор на врбјанската црква е прикажан Прохор до св. Ахил и дека станува 
збор за прв идентификуван лик-портрет на охридскиот архиепископ, сп. Г. Ангеличин-Жура, 
Страници од историјата на уметноста на Охрид (ХУ-Х1Х век), Охрид 1997,101, 104,126, сл. 6 
на стр. 120.
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З^улш■улшурно-умешнички ирилики

&>о текот на XV век се бележи континуитет на културниот и

уметничкиот развој во изменетите услови наложени од новата османлиска 

власт. За уметничкиот континуитет во тој период сведочи дејноста на 

охридската сликарска школа,1 но и активноста на костурската работилница 

од втората половина на XV век.2 Во науката е искажано и мислењето за 

постоење на взаемна/заедничка традиција меѓу двете ателјеа, а и нивна 

можна соработка, особено во 80-тите години на XV век.3

Во почетокот на XVI век е забележана поголема градителска и 

сликарска продукција во североисточните делови на Македонија, а особено 

во скопскиот регион. Во 1500 година е завршен живописот во наосот на 

црквата Св. Петка во Побужје.4 Фреско-ансамблот во параклисот посветен на 

св. Никола во црквата Воведение Богородичино (Св. Спас) во с. Кучевиште е 

настанат во 1501 година,5 додека фреско-живописот на јужната фасада од

1 Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, раѕѕш.
2 С. РадојчиГ, Једна сликарска школа из друге половине XV века, ЗЈ1У 1, Нови Сад 1965, 69- 
104; Б. ЖивковиГ, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиГ), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986; М. СДаЈгМаИѕ - Б. ЅоБапоѕ, ТДе Огеа! МеЈеогоп - 
НЈѕ1огу апЈ АН, АШепѕ 1990, 34-37; V. Ророуѕка-Когобаг, ТНе 1соп оГ Јеѕиѕ СНгѓѕГ ТИе Ѕаујог апс! Ље 
Риеѕбоп о! СопбпиДу о! ОНпЈ РатИпе; Ѕс1гоо1 0-от  Иге 15Љ С., Изкуство/АгЈ т  Ви1§апа 33-34/96, 
Софин 1996, 34-38; Г. СуботиГ, Костурска сликарска школа, Глас СССБХХХШ Српске 
академије наука и уметности, Одељење историјских наука, књ. 10, Београд 1998, 121-127; 3. 
Ждраков, Клм идентификациита на Костурското ателие от XV век - по непубликовани 
автографи од Кремиковскиа и Погановскии монастир, Ниш и Византија II, Ниш 2004,253-268; 
Ц. Вплева, Стенописите в цљрквата "Св. Георги" в Кремиковскии манастир в контекста на 
костурската художествена продукциа, Автореферат на дисертационен труд, Софии 2006, 
раѕѕпп.

С. РадојчиГ, Два споменика охридског зидног сликарства 15 века - Ктитори и време 
настанка, во: Зборник Светозара РадојчиГа, Београд 1969, 329, 331; V. Ророуѕка-Когобаг, Тке 
1соп о1 Јеѕиѕ Скпѕ! Тке Ѕауѓог, 35-36; Истата, Зидно сликарство с краја XV века у манастирској 
цркви Свете Петке код Брајчина, ЗРВИ ХБШ, Београд 2007, 564-565.
4 3. Расолкоска-Николовска, Црквата Св. Петка во Побужје, Зборник на Археолошкиот 
музеј на Македонија Х-Х1, Скопје 1983, 40-46.
5 С. ПетковиГ, Зидно сликарство на подручју ПеГке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 1965, 
116; А. Серафимова, Воведение на Богородица (Свети Спас), во: Група автори, Македонско 
културно наследство. Христијански споменици, Скопје 2008, 44; Ј. Николиќ-Новаковиќ, 
Илустрација на Акатистот на Богородица во црквата Воведение Богородичино (Св. Спас), с. 
Кучевиште, Културно наследство XVI (1989), Скопје 1993, 83; Г. Суботик, Из историје 
сликарства у скопском крају у време турске власти (1), ЗРВИ XXXVIII, 1999/2000, 422.
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истата црква е широко датиран во XVI век.6 Во 1505 година е подигната и 

живописана малата селска црква Св. Никола во Трново, Кривопаланечко, со 

помош на презвитерот Пејо и неговата сопруга Пројка.7 8 Во втората деценија 

на XVI век во Скопска Црна Гора работат неколку анонимни зографи, 

чиишто заеднички стилски и иконографски карактеристики се следат во 

црквите Воведение на Богородица во Долен Забел, со натпис датирана во 

1513/24 година, во Благовештение во Горен Забел и во Св. Илија Горни 

(Бањански).ѕ Од крајот на XV или почеток на XVI век потекнува и живописот 

на црквата Св. Никола во Бориловце.9

Почнувајќи од втората четвртина на XVI век културните и 

уметничките збиднувања ќе доживеат голем подем благодарејќи на 

интензивната поддршка од страна на влијателниот охридски архиепископ 

Прохор. Старите манастирски центри како Лесново, Трескавец, Полошко, 

Зрзе, Крнино и Слепче,10 ќе ја преземат водечката улога и ќе станат значајни 

жаришта во кои активно се негувал и одржувал духовниот и културно- 

уметничкиот живот.

Под покровителството на архиепископот Прохор и во време кога во 

Охридската архиепископија доминантен јазик е црковнословенскиот, се 

јавуваат неколку книжевни центри/школи, што одиграле голема улога во 

подемот на писменоста. Најплодна активност се одвивала во слепченскиот 

книжевен и препишувачки центар предводен од јеромонахот Висарион

6 За недатираниот фреско-живопис на јужната фасада на црквата Св. Спас во Кучевиште, 
како време на настанување на сликарството се предложува периодот меѓу 1560 и 1565 година, 
сп. В. Поповска-Коробар, Зографи од кругот на Јован Теодоров од Грамоста околу 
средината на XVI век, Зборник на трудови од научниот собир "По трагите на академик 
Војислав Ј. Ѓуриќ", октомври 2006, САНУ и МАНУ, Белград и Скопје (во печат); Истата, 
Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења (Св. Спаса) у Кучевишту, Саопштења Х1Л, 
Београд 2009,137-154.
7 М.М. Машниќ, Црквата во с. Трново - еден пример на духовниот стремеж на епохата, 
Културен живот 2/93, Скопје 1993, 40-45.
8 3. Расолкоска-Николовска, По трагите на зографите од втората деценија на XVI век во 
Скопска Црна Гора, Културно наследство XVI (1989), Скопје 1993, 55-65.
9 К. Балабанов, Црквата во цело Бориловце и црквата во село Дивље, Културно наследство I, 
Скопје 1959, 5-10.

За значајната улога на овие манастири и активностите коишто се случувале во нив, в. Ц. 
Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии за 
охридскиот живопис, Скопје 1990,150-158.
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Дебарски, близок соработник на архиепископот Прохор.11 На овој книжевник 

му се припишуваат околу триесет ракописи, од коишто повеќето ги 

изработил со помош на инокот Сисој.12 По порачка на архиепископот 

Прохор, јеромонахот Висарион ги изработил и составил Зборникот со 

богословски трактати (ок. 1540), Прологот (1541), Поученија на Кирил 

Ерусалимски (1547), Зборник од слова и житија (1548), Четвороевангелие 

(1548), Зборник со дела на Псевдо Дионисиј Ареопагит (1553), препис на 

граматичките состави на Константин Костенечки, а ја приредил и Големата 

Палеа (зборник со текстови од Осмокнижјето и четирите книги на 

Царството).13

Втора значајна личност со особен придонес во областа на јазикот е 

епископот Григориј Пелагониски. Тој е првиот преведувач на 

црковнословенски од грчки јазик на делата на Дамаскин Студит, наречени 

Дамаскини.14 Воедно неговото име е испишано и во ктиторскиот натпис од 

1570 година, во олтарот на манастирската црква во Трескавец.15

Современик на архиепископот Прохор, на Висарион Дебарски и на 

Григориј Пелагониски бил поп Јован од Кратово, основоположник на т.н. 

Кратовска школа, сметана за најзначаен книжевно-илуминаторски центар на 

Балканот во XVI век.16 Според потпишаните ракописи, неговото творештво 

се следи во еден исклучително долг временски период од 1526 до 1583

11 Исто, 152. При конзервација на конаците во Слепченскиот манастир Св. Јован Продром е 
откриена просторија за која се смета дека имала функција на скрипторија, сп. Истиот, 
Митрополит Јован Зограф и епископ Григориј - архијереи на епархијата на Пелагонија и 
Прилеп, ЗСУММ 5, Скопје 2006, 77.
12 Покрај името на јеромонахот Висарион Дебарски и инокот Сисој, од слепченската 
книжевна и препишувачка школа познати се и имињата на Матеј и Пахомиј Слепченски, сп. 
Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 152.
13 И. Иванов, Бњлгарски старини из Македонил, Софии 1931, фототипно издание Софил 1970, 
44-45; М. Георгиевски, Македонското книжевно наследство од XI -  XVIII век, Скопје 1979, 
142-145; Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 152; М.М. Машниќ, Манастирот 
Ореоец, Скопје 2007, 24 (со литература).

За Дамаскините поопширно в. кај: П. Хр. Илиевски, Крнински Дамаскин, Скопје 1972, 31- 
52.
15 Сп. Ц. Грозданов, Митрополит Јован Зограф и епископ Григориј, 76.

3. Јанц, Преписивачка школа попа Јована из Кратова и њени одјеци у каснијем 
минијатурном сликарству, Зборник Музеја примењене уметности 15, Београд 1971,111-128.
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година.17 18 Последните години од својот живот ги минал во Романија, во градот

Крајова, каде за влашкиот војвода Михну ги напишал своите последни
18ракописи.

Прохоровото покровителство ќе остави печат и врз развитокот на 

применетата уметност, односно врз резбарската дејност. Во тој период од 

резбарските работилници ќе произлезат голем број значајни остварувања 

(врати, царски двери, иконостасни крстови, аналогиони, тронови), кои според 

стилската и техничката обработка, меѓусебно се многу сродни и се сврзуваат 

за прилепско-слепченската резбарска школа.19 По порачка на охридскиот 

архиепископ Прохор за ентериерот на Св. Богородица Перивлепта ќе бидат 

изработени архијерејскиот трон (1540)20 од двајца мајстори-интарзисти Јован 

и Марко21 и неколку години подоцна бронзениот полиелеј (1549).22

Од големо значење е и Прохоровото ктиторство на трпезаријата на 

светогорскиот манастир Дохијар во 1547 година, посведочено со ктиторски 

натпис испишан на тули на западната страна на манастирските ѕидини.23

17 3. Јанц, нав. дело, 112; М. Георгиевски, Македонското книжевно наследство, 137-140; Д. 
Миловска, Ѓорѓи Кратовски во книжевната и народната традиција, Скопје 1989, 9-10; Ц. 
Ѕ1апкоуа - Ц. Кепкоуѕка, ТДе Мапиѕспр! Нег11а§е оѓ 1оап Кгаѓоуѕкц Еигореап Јоигпа1 оЈ Ѕс1епсе апс1 
Ткео1о§у, Уо1. 5, N0. 1, 2009, 13-24 Ц1Цр://уу\у\у.ејѕЦиЈаѕЈ.го/РЈ1еѕ/17/13-24Ѕ1апкоуа&Кепкоуѕка.рсЈЦ.
18 Исто.
19 Опширно за дејноста на оваа резбарска школа кај: М. ТторовиД-ЉубинковиН, 
Средњевековни дуборез у источним областима Југославије, Београд 1965, 65-86. Види уште: 
Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 155 (со литература); А. Серафимова, 
Прилог проучавању иконостасних крстова на Балкану, во: Манастир Црна ријека и Свети 
Петар Коришки, Приштина-Београд 1998, 159-160; Д. Ќорнаков, Македонска резба, Скопје 
1994, ТХ-Х1; И. Гергова, Царски двери от Македонил в Националнин музеи в Софил, ЗСУММ 
2, Скопје 1996, 149-158. Во поново време се направени нови истражувања и дополнување на 
резбарското творештво од прилепскиот регион: Д. Николовски, Нови сознанија за неколку 
резбарски и иконописни дела, Културно наследство 30-31/2004-2005, Скопје 2006,103-114.
20 Истата работилница, можеби истите мајстори ги изработиле игуменските тронови во Св. 
Никола Топлички и Богородица Пречиста Кичевска, но и други дела, особено во охридскиот 
регион: К. Балабанов, Нови податоци за манастирот и манастирската црква Свети Никола 
Топлички, Скопје, Културно-историско наследство на НР Македонија II, Скопје 1956, 15; Ц. 
Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 151-155.

Имињата на двајцата интарзисти на тронот прва ги открила В. Хан, но со погрешно читање 
на годината на изработка, в. В. Хан, Интарзија на подручју ПеЕке патријаршије ХУГХУШ 
вијек, Нови Сад 1966, 35-41, сл. 1-2, црт. 1.

И. Иванов, нав. дело, 39; Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 151-152 (со 
литература).
2ј Дохијарската трпезарија по својата архитектонска концепција е многу слична на 
Григоријевата припрата, што укажува на директното влијание на архиепископот Прохор, в. 
С. Кисас, Светогорски дани Прохора Охридског, ЗМСЛУ 27-28, Нови Сад 1991-92, 289-294; Ц.
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Охридскиот архиепископ на манастирот му подарил и крст на којшто е 

забележано неговото име, но инвестирал и во изработката на четири книги 

(Минеј за март и април, за мај, за јуни и за јули) и една икона со претставата 

на св. Климент Охридски.24

Долгиот список на соработници на архиепископот Прохор е дополнет 

и со светогорскиот прота Гаврил, чиешто име се среќава во документите што 

се однесуваат на буната на Павле Смедеревски.25 Воедно прота Гаврил, 

заедно со монасите Герасим и Меркуриј, е ктитор на живописот на 

параклисот Св. Јован Претеча на Протатон создаден во 1526 година.26 Во овој 

параклис се насликани охридските светители: св. Еразмо, св. Климент, св. 

Теофилакт и св. Константин Кавасила, што говори за ктитор кој многу добро 

ги познавал традициите на Охридската црква.27

Водечки сликари на Охридската архиепископија од времето на 

архиепископот Прохор се Онуфриј од Аргос28 и Јован Теодоров од 

Грамоста.29 * Во Македонија зографот Онуфриј Аргитис остварил две 

сликарски целини, живописот во манастирот Преображение и црквата Св.

Грозданов, Портретите на светителите во Македонија од IX - XVIII век, Скопје 1983, 97; 
Истиот, Охридскиот архиепископ Прохор, 153-155.
24 С. Кисас, нав. дело, 290-291.
25 Во наведените документи прота Гаврил ја носи титулата свештеномонах и нотар на 
соборната црква во Протатон и споменат е како преведувач на составот наречен Отечество, 
сп. П. КостиГ, Документи о буни смедеревског епископа Павла против потчињавања ПеДке 
патријаршије Охридској архиепископији, Споменик СКА ЦУ1, други разред 48, Сремски 
Карловци 1922, 32.
26 Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 153; 0. ЅибоНс, Н каАЛ,гтехугкѓ| с̂оѓ) ото 
'Аугоу ’Ород крху тцу ѕцфаугог| тоо ©ѕофауц тоо Крцтос;, Торѓсѕ јп РоѕГВугапНпе Рат1ѓп§. 
1п Метогу оГМапоНѕ СНаПИакѓѕ, АНгепѕ 2002, 62-63.
27 Ц. Грозданов, Портретите на светителите во Македонија, 94-98; О. ЅибоНс, Н каААгтехУгкЃ! 
Цоѓ| ото ’Аугоу ’Орос;, 66.

ТИ. Рора, РПТоге! теѕје1аге ѕИцЈр1аге, ТЈгапе 1961, 37-59; Г. Гооуарцс;, Ог тогхоурафЧѕс; тшу 
'Аугшу 'АлоатоАшу каг тѓјс; Пауаугас; Раагсотгааас; атц Кааторга, ©ѕаааАоугкц 1980, 21-
24; Г. ГкоАорлгас;, ’Н ктрторгкт] ѕлгурафѓ) тоб уаоб тшу 'Аугшу ’АтгоатоАшу Кааторѓас; 
каг о СЦурафафос; 'Оубфргос;, Макѕбоугка 23, 1983, 331-343; 3. Расолкоска-Николовска, 
Творештвото на Онуфриј Аргитис во Македонија, ЗСУММ 3, Скопје 2001,126-142.

М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 22- 
23/1995-1996, Скопје 1997, 68-87; Истата, Две новоатрибуирани дела на големите сликари од 
XVI век, Онуфриј од Аргос и Јован од Грамоста, ЗСУММ 3, Скопје 2001,147-152; Истата, Три 
прилози за проучување на иконописни дела од поствизантискиот период, ЗСУММ 5, Скопје 
2006,131-132.
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Никола во с. Зрзе.30 Нему му се атрибуира и Деисисот од црквата Св. Ѓорѓи 

во Бањани,31 изградена и живописана во 1548/49 година,32 како и голем број на 

иконописни остварувања.33 Најзначаен ангажман на зографот Јован Теодоров 

од Грамоста е сликарството во црквата Св. Никола на Топличкиот манастир.

Во сите овие зафати најголем удел имал еден од најзначајните 

приложници, богатиот закупец и експлоататор на руда, кнезот Димитар 

Пепик (11566/67) од Кратово,34 кој ја носел и титулата иконом на охридската 

црква.35 Тој потекнувал од богато и влијателно семејство, на што укажува и 

податокот што кон средината на XVI век во кратовската нахија се издвоило 

маало наречено Пепик.36 Во тоа време неговото родно место важело за 

најзначајна рударска област во европскиот дел на Османлиската Империја.37

Засилената експлоатација на рудата уште од раниот период на османлиската 

власт, придонела една од најстарите градски населби во Македонија да биде и 

силен економски центар на Балканот.38

ј0 Б. БабиБ, Фреско-живопис сликара Онуфрија на зидовима цркава прилепског краја, ЗЈ1У 
16, Нови Сад 1980, 271-278; 3. Расолкоска-Николовска, Манастирот Зрзе со црквите 
Преображение и Свети Никола, Споменици за средновековната и поновата историја на 
Македонија 4, Скопје 1981, 427-431.
Ј' За атрибуцијата на зографот Онуфриј, в. Ц. Грозданов, Исус Христос - Цар над царевите 
во живописот на Охридската архиепископија од ХУ-ХУП век, во: Истиот, Живописот на 
Охридската архиепископија, Скопје 2007, 350.
32 К. Балабанов - А. Николовски - Д. Ќорнаков, Св. Ѓорѓи - с. Бањани, во: Споменици на 
културата во СР Македонија, Скопје 1971, 40; Г. СуботиБ, Свети Бор^е у Бањанима, ЗЈ1У 21, 
Београд 1985, 137-146; В. Поповска-Коробар, Свети Ѓорѓи - с. Бањани крај Скопје, во: Група 
автори, Македонско културно наследство. Христијански споменици, Скопје 2008, 52-55.
3ј 3. Расолкоска-Николовска, Творештвото на Онуфриј, 126-142; М.М. Машниќ, Две 
новоатрибуирани дела, 143-147.
ј4 Годината на смртта ја дознаваме од: Љ. СтојановиН, Стари српски записи и натписи, књ. 1, 
Београд 1902, 205, бр. 657.

И. Снегаровп, Историн на Охридската архиепископил-Патриаршии отв падането и подв 
Турцитв до неиното унигцожение 1394-1767, Том 2, Софин 1932, второ фототипно издание, 
Софил 1995, 270, 390, заб. 5. За должностите и обврските на личностите кои ја носеле 
титулата иконом види кај: Г. СуботиЦ Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, ЗРВИ 
32, Београд 1993,196-197, заб. 113,114,115.
ј6 В о турските пописни дефтери ова маало е забележано под името Пепика: А. Стојановски - 
И. Ерен, Кратовската нахија во XVI век, Гласник на ИНИ, Година XV, бр. 1, Скопје 1971, 69 
(=А. Стојановски, Македонија во турското средновековие, Скопје 1989, 437); Турски 
документи за историјата на македонскиот народ, Опширни пописни дефтери од XVI век за 
Ќустендилскиот санџак, Том V, кн. II (превод, редакција и коментар: М. Соколоски), Скопје 
1980,31.
37 К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку, Зборник 
Константина Јиречека, Београд 1959, 271.

А. Стојановски - И. Ерен, Кратовската нахија, 61.
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Кнезот Димитар покрај материјалното богатство и титулата кнез,39 

поседувал длабока духовност на што укажува неговата дарежливост и грижа 

за манастирските центри. По барање на слепченските монаси тој станува нов 

ктитор на манастирот Свети Јован Продром во Слепче.40 Од писмото на 

протопопот Лука напишано во 1543 година и упатено до слепченското 

манастирско братство, се дознава дека Димитар се грижел за манастирите 

Богородица Пречиста Кичевска и Трескавец, а бил приложник и на рускиот 

манастир Св. Пантелејмон на Света Гора.41

Членовите на неговото семејство, исто така биле приложници и 

заштитници на монашките заедници. Неговите браќа Георги и Никола Пепик 

извршиле неколку нарачки и градителски зафати во Лесновскиот манастир,42 

а нивните имиња се запишани и во поменикот на манастирот Трескавец,43 

додека, пак, нивната сестра Ана била монахиња.

Најзначаен потфат на кнезот кир Димитар е ктиторството на 

Топличкиот манастир, што е посведочено со голем број на натписи.44 

Архитектонскиот тип и репрезентативната сликарска програма на црквата 

Св. Никола Топлички ќе остават силно влијание врз подоцнежните 

остварувања во територијата на Охридската архиепископија и обновената

39
Во науката се уште не постојат конкретни податоци какво значење имала титулата кнез и 

кои биле обврските на Димитар, меѓутоа се претпоставува дека тој претседавал со соборите 
на рударите и ги решавал нивните меѓусебни спорови, в. А. Стојановски - И. Ерен, 
Кратовската нахија, 69; Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Георгија, 193, заб. 97.
40 Ј. РадониГ, Епистолар манастира Продрома (Слепче) из XVI века, Споменик СКА ХПХ, 
други разред 42. Београд 1910, 62; А.М. Селишев, Македонские кодики ХУГ-ХУШ веков: 
Очерки по историческои зтнографии и диалектологии Македонии, Софии 1933, 50-51; М. 
ЕоровиД-ЉубинковиН, Манастир Слепча, Гласник Скопског научног друштва, књ. XIX, 
Скопље 1938, 231; Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Георгија, 193-194;
41 Ј. РадониН, нав. дело, 62.
42 Љ. СтојановиН, Стари српски записи I, 187-188, бр. 597; Г. СуботиН, Најстарије претставе 
светог Георгија, 192 (со постара литература); С. ГабелиН, Манастир Лесново. Историја и 
сликарство, Београд 1998,40.

С. Николовска, Кодик на манастирот Трескавец, Споменици за средновековната и 
поновата историја на Македонија 4, Скопје 1981,223.

Д. Коцо, Кој е ктиторот Дмитр од Топличкиот манастир, Гласник на ИНИ, Година I, бр. 1, 
Скопје 1957, 61-68; 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите 
истражувања, Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на 
словенската просвета, Скопје 1989, 324-327.
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Пеќска патријаршија.45 Евидентно е дека топличкиот живопис, а особено 

хворештво на Јован Теодоров од Грамоста, извршиле големо влијание и врз 

подоцнежното творештво во Демирхисарскиот регион. Во неколку цркви од 

тоа подрачје е констатирана блиска програмска концепција и содржина со 

слични иконографски решенија.46

45 Сп. В. Поповска-Коробар, Зографи од кругот на Јован Теодоров, (во печат); Истата, 
Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења, 137-154.

Најречит пример за влијанието на топличката црква е манастирот Журче, сп. Ј. Николиќ- 
Новаковиќ, Живописот во црквата Св. Атанасиј Александриски во Журче, Скопје 2003, 17, 
88.

14



^СТОРИОГРАФИЈА

^рквата Свети Никола на Топличкиот манастир се наоѓа во

Демирхисарскиот регион, во подножјето на Плакенската Планина, во 

близината на десниот брег на р. Црна, меѓу селата Жван, Слоештица и 

Бабино. Манастирот повеќепати бил предмет на научен интерес, меѓутоа 

целокупната сликарска програма досега нема комплетен монографски 

приказ.

Најраните податоци за Топличкиот манастир ги дава М.С. Милојевиќ 

во 1881 година. Имено, во пописот на значајни цркви и манастири, за 

Топличкиот манастир се вели дека е "задужбина на српскиот крал Урош 

Велики, а потоа обновен и одржуван над 200 години од семејството 

Чардаклии, кои имале свои имоти во Србија, во Леуново, Маврово, 

Никифорово и во Тетовската нахија".1 Не можеме со сигурност да ја 

потврдиме веродостојноста на ова кажување бидејќи авторот не цитира 

никаков релевантен историски извор со кој би го поткрепил искажаното.

В. К'нчов во своите соопштувања од 1900 година манастирот го 

нарекува Синајски,2 притоа не давајќи повеќе информации за потеклото на 

тој податок. Истиот автор вели дека околу 1895 година манастирот бил 

запуштен и останал без монаси.3

Б. Мирчев ги соопштува спомените на демирхисарскиот војвода А. 

Стефанов според кого манастирот кој бил потчинет под Цариградската 

патријаршија, поседувал многу имоти и имал годишен приход од приближно 

600 товари жито, а во 1906 година бил запален од неговата чета.4

1 М.С. Милојевиќ, Наши манастири и калу^ерство, Београд 1881, репринт издање Београд 
1997,24 01Цр:/Ау\уш.ѕсгЉ(ј.соп')/с1ос/8331223/-).
2 В. Кљнчовт., Македонил. Етнографил и статистика. Избрани произведенил, Том II, Софил 
1900, второ фототипно издание, Софил 1970, 288.
Ј Исто.
4 Б. Мирчев, Револгоционната деиноств вт Демирхисарт, (Битолско) по спомени на Алексо 
Стефановт (демирхисарски воивода), Софил 1931,35-36.
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Во пописот на битолските цркви и манастири кои спаѓале под 

Охридската архиепископија, И. Снегаров го вбројува и Топличкиот 

манастир.5 Во ова кратко соопштување тој се повикува на податоците од 

двајцата горенаведени автори.

Г. Трајчев при неговото патување во овие краеви околу почетокот на 

XX век, вели дека немало ниту еден спомен од некогашниот богат манастир. 

Бил разрушен од разни разбојнички групи, а подоцна бил даден под наем на 

некој анџија. Понатаму во текстот се вели дека "ерусалимскиот патријарх го 

давал манастирот под наем за 60 турски лири годишно на некој Влав од с. 

Горпеше кој живеел во Ерусалим", но не е доволно јасно дали се работи за 

истиот анџија или, пак, за сосема друга личност. Поради непостоењето на 

податоци авторот ја доведува во прашање потчинетоста на Топличкиот 

манастир на Синај.6

Ктиторскиот натпис којшто се наоѓа над западниот влез во наосот прв 

го публикува М. Кокиќ,7 но прочитан е со извесни грешки, што всушност не 

влијаат врз точноста на податоците.

Р. Љубинковиќ во 1953 година ги објавува натписите, ктиторскиот 

портрет и имињата на зографите, меѓутоа тој заклучува дека Димитар покрај 

неговото ктиторство, е автор на живописот и иконописот и го нарекува "прв 

сликар - ктитор", чија претстава се наоѓа во северниот параклис, додека пак, 

сликарот Јован го смета за негов соработник.8

К. Балабанов изнесува поопширни податоци за Топличкиот манастир, 

коишто се произлезени од превентивните конзерваторски и истражувачки

5 И. Сннгаровт., Историл на Охридската архиепископин-Патриаршил отб падането и подб 
ТурцитБ до неиното унигцожение 1394-1767, Том 2, Софии 1932, второ фототипно издание, 
Софил 1995,437.

Г. Траичев, Манастирите вт. Македонин, Софил 1933, 67-68. Авторот укажува и на 
потеклото на топонимот Топлица кој е изведен од областа оградена со високи планини 
заштитена од студените ветрови.

М. КокиГ, Записи и натписи, Зборник за историју Јужне Србије и суседних области, књ. I, 
Скопље 1936,274.

ќ. ЏјиНпкоуЈс, ЅАагапје гоѕџаѓа КабиЈа, ТЧаѕе Ѕ1аппе I, Ѕагајеуо 1953, 126-127. Авторот ја 
споменува и затекнатата состојба на иконостасот и местоположбата на престолните икони и 
двете икони Симнување на св. Дух и Успение Богородичино.
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зафати, иако и тој го прифаќа мислењето дека се работи за прв сликар- 

ктитор.9
Ова мислење го отфрла Д. Коцо, со право констатирајќи дека се 

работи за две личности со исто име. Авторот го издвојува влијателниот 

кратовски кнез Димитар Пепик како ктитор на црквата и живописот, воедно 

укажувајќи на неговите материјални можности и бројни залагања. За 

Димитар од с. ЈТеуново, пак, смета дека е автор на живописот и на иконите.10

Мислењето за постоењето на две личности со исто име, едниот ктитор, 

а другиот главен сликар, ќе го прифати и К. Балабанов во неговите 

понатамошни трудови.11 Воедно, авторот подготвил и документарна емисија 

посветена на Топличкиот манастир од серијалот "Закопана мистрија", во 

реализација на ТВ Скопје (МРТВ).12

Во обработката на портретите на светителите од Македонија од XI до 

XVIII век, Ц. Грозданов ги наведува и двете претстави на св. Климент, едната 

во олтарскиот простор, а другата во припратата на Топличкиот манастир13 и 

претставата на св. Ахил Лариски.14 Во трудот за дејноста на охридскиот 

архиепископ Прохор од истиот автор, Топличкиот манастир е 

окарактеризиран како "единствен поголем споменик на ѕидното сликарство

9 К. Балабанов, Кој е автор на иконата Успение Богородичино од Уметничката галерија во 
Скопје, Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија Ш/3-4, Скопје 
1955, 67-73; Истиот, Нови податоци за манастирот и манастирската црква Свети Никола 
Топлички, Културно-историско наследство на НР Македонија II, Скопје 1956, 11-12; Истиот, 
Икони од Македонија, Скопје-Белград 1969, 26-27.
10 Д. Коцо, Кој е ктиторот Дмитр од Топличкиот манастир, Гласник на ИНИ, Година I, бр. 1, 
Скопје 1957, 61-68.
11 К. Балабанов, Културните прилики во ХУ-ХУШ век, Историја на македонскиот народ I, 
Скопје 1969, 308; К. Балабанов - А. Николовски - Д. Корнаков, Св. Никола Топлички, во: 
Споменици на културата во СР Македонија, Скопје 1971, 142; К. Балабанов, Уметноста на 
доцниот среден век, во: Група автори, Уметничкото богатство на Македонија, Скопје 1984, 
235; 1ѕбо1, 1копе 12 МакеДошје, 2а§ге6 1987, 101; Истиот, Иконите во Македонија (=1сопѕ оѓ 
Масебоша), Скопје 1995,171.

Топлички манастир - Закопана мистрија (сценарио и текст: К. Балабанов), Скопје 
1979/Производство ТВ - Скопје 1984.
Ј Ц. Грозданов, Портретите на светителите во Македонија од IX - XVIII век, Скопје 1983, 99- 

101.14 т
Исто, 156; Истиот, Ахил Лариски во византискиот и поствизантискиот живопис, ЗСУММ 3, 

Скопје 2001,25.
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од Прохорово време."15 Меѓу другото, интересна е забелешката за стилските 

блискости на топличкото сликарство со живописот од капелата Св. Јован 

Претеча во Протатон од 1526 година.16 Авторот укажува и на претставите на 

св. Симеон Немања и св. Сава во припратата на топличката црква и на 

иконата Симнување на св. Дух.17

3. Расолкоска-Николовска укажува на податокот дека Димитар од с. 

ЈЈеуново е сметан за автор на иконите Успение Богородичино и Симнување 

на св. Дух од Топличкиот манастир.18 За сликарот Јован кој се потпишал на 

попречната греда во топличката припрата, таа смета дека е автор и на 

фрескоживописот во наосот, Деисисниот чин и престолните икони од 

иконостасот во Топличкиот манастир.19 Кон творештвото на зографот Јован, 

авторката ги приклучува монолитната плоча на којашто е насликан 

Деисисниот чин и Царските двери од црквата Св. Пикола во Зрзе.20 3. 

Расолкоска-Николовска во своите понатамошни истражувања ги проучува 

натписите и записите во црквата Св. Никола Топлички и изнесува нови 

податоци за градителските фази, констатирајќи дека првобитната црква 

потекнувала од XIV век.21 Истата во освртот за ктиторскиот портрет во 

ѕидното сликарство во Македонија, ќе ја вброи и ктиторската композиција од

15 Истиот, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии за 
охридскиот живопис, Скопје 1990, 156 (=Истиот, Охридски архиепископ Прохор и његова 
делатност, ЗМСЛУ 27-28, Нови Сад 1991-92,271-286).
16 Исто, 153.
17 Истиот, Свети Симеон Немања и свети Сава у сликарској тематици у Македонији (XIV -  
XVII век), Зборник радова "Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви, историја и 
предање", Научни скупови САНУ, књ. ХС1У, Одељење историјских наука, књ. 26, Београд
2000, 337-338.18 2. К.аѕо1коѕка-№1<о1оуѕка, ОптиШг (ОтКаг) \г Беипоуа ѓ Јоуап, ѕИкаг и XVI ѕГ, во: Бѓкоупа 
епс1к1оресИја Ји§оѕ1ауџе 1, 2а§ге6 1984, 307.
191ѕ1о, 699.'

Истата, Манастирот Зрзе со црквите Преображение и Свети Никола, Споменици за 
средновековната и поновата историја на Македонија 4, Скопје 1981, 425, 429-430 
(=Манастирот Зрзе со црквите Преображение и Свети Никола, во: Истата, Средновековна 
уметност во Македонија, Скопје 2004, 349-384). Во понатамошните истражувања 3. 
Расолкоска-Николовска царските двери од црквата Св. Никола во с. Зрзе ги атрибуира на 
зографот Онуфриј од Аргос, в. Истата, Творештвото на Онуфриј Аргитис во Македонија, 
ЗСУММ 3, Скопје 2001,135-136, заб. 33.

Истата, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, Климент Охридски и 
улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета, Скопје 1989, 
325-330 (=Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, во: Истата, 
Средновековна уметност во Македонија, Скопје 2004, 311-322).

18



Топличкиот манастир којашто според авторката ја повторува многу 

п о с т а р а т а  иконографска схема позната од црквата Св. Никола во Манастир 

(1271).22
Г. Суботиќ во истражувањето за претставите на новиот маченик св. 

Георги Кратовски ја лоцира најстарата сочувана претстава на светителот од 

1536/37 година токму во наосот на Топличкиот манастир.23 За автор, пак, на 

фреските Г. Суботиќ го смета зографот Јован.24

Во прегледот на средновековните цркви и манастири во Македонија, 

И. Велев го вбројува Топличкиот манастир, укажувајќи на неговата 

местоположба, дедикацијата, ктиторот и на познатите, меѓутоа веќе 

застарени податоци за зографите.25

Кон авторите кои го истражувале Топличкиот манастир се 

приклучуваат и Р. Топузова-Каревска и Н. Митревски со заедничкиот труд во 

кој е обработен цилкусот посветен на животот на Богородица во 

припратата.26 Н. Митревски во својот труд за спомениците од XVI и XVII век 

во Демирхисарско, го претставува Топличкиот манастир со сите дотогаш 

познати податоци и го презентира распоредот на живописот,27 меѓутоа со 

неколку грешки при испишувањето на натписите. Истиот пишува и за 

циклусот на патронот св. Никола во припратата на манастирската црква.28 Од 

неодамна авторот публикуваше нов труд, во којшто е презентирана

22 Истата, Ктиторскиот портрет во ѕидното сликарство во Македонија, Цивилизации на 
почвата на Македонија, кн. 2, Скопје 1995, 218 (МЕСтиторскиот портрет во ѕидното сликарство 
во Македонија, во: Истата, Средновековна уметност во Македонија, Скопје 2004, 291-302).
2ј Пред истражувањата на Г. Суботиќ се сметаше дека најстара претстава на св. Георги 
Кратовски е таа од Моливоклисија; по ревидирањето на датирањето на живописот од 1536 
година во 1541, авторот смета дека топличкиот лик на св. Георги Нови е најстариот познат, в. 
Г. СуботиН, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, ЗРВИ 32, Београд 1993, 177-180 
(со постара литература).
24 Исто, 200.
25 И. Велев, Преглед на средновековни цркви и манастири во Македонија, Скопје 1990,175.

Р. Топузова-Каревска - Н. Митревски, Претстави од детството и од младоста на 
Богородица во фреско-живописот на припратата на Топличкиот манастир, Пелагонитиса, 
Година I, бр. 2, Битола 1996, 69-74.

Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, 
Прилеп 2003,15-26.
28 Истиот, За свети Никола и циклусот во припратата на Топличкиот манастир, Ва1сапоѕ1аУ1са 
30-31, Прилеп 2002,111-135.
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сликарската програма на топличката припрата, вклучувајќи ги и неговите 

претходни истражувања.24

Голем придонес во расветлувањето на потеклото и творештвото на 

зографот Јован Теодоров од Грамоста дава М.М. Машниќ, особено со 

откривањето на неговиот потпис на иконата Исус Христос Сотир од 

Слепченскиот манастир.29 30 Следејќи го неговиот творечки пат, авторката 

повеќепати значително ќе го проширува опусот на овој значаен зограф од 

првата половина на XVI век.31

Меѓу поновите истражувања спаѓа обработката на Визијата на 

пророкот Езекил во вестибилот на северниот параклис од С. Цветковски.32 

Авторот смета дека во изборот и осмислувањето на оваа тема влијаела 

истата од припратата на Лесновскиот манастир (1349), претпоставувајќи дека 

топличките зографи некое време престојувале таму.33 Во истиот труд С. 

Цветковски изразува сомневање дека на ктиторската композиција е 

претставен кнезот кир Димитар, сметајќи дека можеби се работи за некој 

монах.34

Топличкиот манастир со сите познати податоци е вклучен во поновото 

издание на прегледот на македонските манастири подготвен од Д. Ќорнаков,35 

што не беше случај со постарата едиција на прегледот од истиот автор.36

29 Истиот, Јован Зограф и фреските во припратата на Топличкиот манастир од 1534/35, во: 
Истиот, Студии за живописот од Западна Македонија ХУ-ХУШ век, Скопје 2009, 89-133.
Ј° М.М. Машниќ, Врвен мајстор на своето време, ЛИК, Нова Македонија, од 27 март 1996,12; 
Истата, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 22-23/1995-1996, 
Скопје 1997, 68-87.
Ј' Истата, Две новоатрибуирани дела на големите сликари од XVI век, Онуфриј од Аргос и 
Јован од Грамоста, ЗСУММ 3, Скопје 2001, 143-152; Истата, Три прилози за проучување на 
иконописни дела од поствизантискиот период, ЗСУММ 5, Скопје 2006,131-132.

С. Цветковски, Визија пророка Језекиља (Топлички манастир), ЗМСЛУ 34-35, Нови Сад 
2003,261-266.

Интересно е и мислењето на авторот дека двете светителски фигури (св. Зосима и св. 
Марија Египетска) во преминот крај јужната врата во лесновскиот наос, според начинот на 
изработка се истоветни со некои претстави од топличкиот северен параклис. Во прилог на 
тоа е изложено мислењето дека сликарите од топличкиот параклис некоја година претходно 
ја осликале и лесновската припрата подигната од Никола Пепик позната од литературата, сп. 
Исто, 263, 265.
34 Исто, 266.

Д. Корнаков, Македонски манастири (=Масес1ошап Мопаѕ1епеѕ), Скопје 2005, 206-213.
Истиот, Македонски манастири (=Масес1отап Мопаѕѓепеѕ), Скопје 1991, раѕѕпп.
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Покрај бројните истражувања интересот за овој значаен споменик на 

културата не згаснал, на што укажува трудот за орнаменталната декорација 

во црквата Свети Никола Топлички.37

Од големо значење е трудот на В. Поповска-Коробар кадешто е 

искажана претпоставката за поврзаноста на Јован Теодоров од Грамоста со 

неколку анонимни зографи од средината на XVI век, кои работеле на потегот 

Охрид - Скопје - Верија.38 Според авторката анонимните зографи своето 

ликовно образование најверојатно го стекнале од Јован од Грамоста, со кого 

првично соработувале, а потоа дејствувале самостојно.39 Авторката го 

вклучува Топличкиот манастир во новото издание за христијанските 

споменици.40 Меѓу најновите истражувања на В. Поповска-Коробар се 

фреските на јужната фасада на црквата Воведение на Богородица (Св. Спас) 

во Кучевиште, коишто ги атрибуира на двајца анонимни зографи, формирани 

најверојатно во ателјето на зографот Јован од Грамоста. Воедно, авторката 

смета дека зографот Јован Теодоров од Грамоста имал нарачки за 

средиштето на Архиепископијата и по 1542/43 година.41

Ј? А. Атанасоски, Орнаментална декорација во црквата Свети Никола, Топлички манастир, 
Научно списание на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, Година 111, бр. 3, Битола 
2008, 277-282.

В. Поповска-Коробар, Зографи од кругот на Јован Теодоров од Грамоста околу средината 
на XVI век, Зборник на трудови од научниот собир "По трагите на академик Војислав Ј. 
Гуриќ", октомври 2006, САНУ и МАНУ, Белград и Скопје (во печат). Во оваа пригода и ја 
искажувам мојата голема благодарност на д-р В. Поповска-Коробар која ми овозможи увид 
во нејзиниот труд.
39 Исто.

Истата, Топлички манастир, во: Група автори, Македонско културно наследство. 
Христијански споменици, Скопје 2008,172-177.

Истата, Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења (Св. Спаса) у Кучевишту, 
Саопштења ХБ1, Београд 2009,143.
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^СТОРИЈА НА МАНАСТИРОТ (записи и натписи)

^ф ом ните пишани документи за манастирот не се доволно податни за

да се направи реконструкција на минатото. Не постојат пишани податоци, 

кои точно би го определиле времето на изградбата на првобитната црква, за 

која се смета дека потекнува од XIV век. Меѓу ретките податоци за постарата 

историја на Топличкиот манастир спаѓа едно Четвороевангелие од крајот на 

XIV и почетокот на XV век,1 кое според М. Георгиевски е пронајдено во 

манастирската црква Св. Никола.2 Ракописот е напишан на хартија, во една 

колона, со уставно писмо со полу-уставни елементи од српска редакција и 

денес се наоѓа во Збирката на словенски ракописи во Народната и 

универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Скопје, под ред. бр. 

НУБ Мѕ 43.3 Наведениот ракопис нема запис со кој би се потврдило неговото 

потекло, така што остава простор да се претпостави дека можеби бил 

донесен од друго место.

Од Топличкиот манастир потекнува Минејот за март и април и содржи 

194 листови со српска редакција. На 91 лист се наоѓа запис од којшто се 

дознава дека ракописот е напишан со залагање на игуменот јеромонах 

Макариј и братството од Топличкиот манастир во годината 1536. Овој 

ракопис се наоѓа во Универзитетската библиотека "Светозар Марковиќ" во 

Белград под ред. бр. Рс 10 (Кор.19).4 Според начинот на пишување, тој е 

многу близок на ракотворбите на кратовските илуминатори.5 За игуменот 

Макариј, освен дека се заложил за настанувањето на овој ракопис, не ни се 

познати други податоци.

1 М. Георгиевски, Прилог кон описот на словенските ракописи во Народната и универзитеска
библиотека "Климент Охридски" - Скопје, Гласник на ИНИ, XIX, 3, Скопје 1975,125-126. 
Истиот, Македонското книжевно наследство од XI -  XVIII век, Скопје 1979, 69.

3 Исто.
4 Исто, 150.

Сп. Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, ЗРВИ 32, Београд 1993,195, 
заб. 109.

22



Во Крнинскиот Дамаскин којшто потекнува од крајот на XVI век, а бил 

пронајден во манастирот Богородица Пречиста Кичевска (Крнински 

манастир), има мошне интересен запис. Имено, во него четири пати е 

испишано дека ракописот е во сопственост на манастирот Св. Никола 

Топлички.6 Тоа што останува нејасно е непознатата причина и времето на 

пренесувањ ето на ракописот во манастирот Пречиста Кичевска.

Долг временски период од XVII до првата половина на XIX век нема 

никакви известувања за животот на манастирот. Од последната четвртина на 

XIX век потекнува Летописот на манастирот Св. Наум Охридски, напишан од 

Димитриј Петру. Во него има вест која непосредно се однесува на 

Топличкиот манастир. Се дознава дека околу 1848 година "во Топлица, во 

малиот манастир Св. Никола, игуменувал јеромонахот и протосингел 

синаитски Серафим", кого група охриѓани го убедувале да стане игумен во 

манастирот Св. Наум.7 Во истиот летопис се содржани неколку биографски 

податоци за овој јеромонах и протосингел од кои се дознава дека Серафим 

служел во Синај каде бил запишан во каталогот на тамошното братство.8 

Овој податок е многу значаен бидејќи во голема мера ја разјаснува причината 

зошто Топличкиот манастир бил нарекуван Синајски.9

Од големо значење се натписите во самата црква и на иконите, кои 

содржат драгоцени податоци за времето на градењето/обновата на црквата и 

нејзиното живописување, за ктиторите, игуменот јеромонах Павнутиј и 

архонтот кир Димитар Пепик од Кратово, за приложникот Димитар од с. 

Леуново и за зографот Јован (од Грамоста).

6 Сп. П. Хр. Илиевски, Крнински Дамаскин, Скопје 1972, 51; Истиот, Просветната улога на 
манастирот "Св. Пречиста", во: Група автори, Манастир Света Пречиста Кичевска, Скопје 
1990,26-27.

Н. Целаковски во целост го обработил овој летопис, в. Н. Целакоски, Летописот на 
манастирот Свети Наум Охридски, во: Група автори, Наум Охридски, Охрид 1985, 49.
8 Исто, 50.

В. Ктнчовт, Македонии. Етнографии и статистика. Избрани произведении, Том II, Софии 
1900, второ фототипно издание, Софии 1970, 288; И. Снигаровт, Истории на Охридската 
архиепископии-Патриаршии отв падането и подв Турцитв до неиното унигцожение 1394-1767, 
Том 2, Софии 1932, второ фототипно издание, Софии 1995, 437.
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'^лишиорски ниш-ииси

Најзначајните податоци поврзани со обновата и живописувањето на 

црквата, но и нејзините ктитори ги содржи ктиторскиот натпис испишан на 

старословенски јазик што се наоѓа над западниот влез во наосот (сл. 1):

1 н поспгшеннемк с(н)нн н сѕтш сн н ш н  сшот(н)го
д<да помоцјнн) с(вс)т(рј)го ед д а сс н попнсн сш кож(с)с(тш(е)н1 хгш г 
нгхнсгсн н кш о тбо гцн  ннкоднс н поттадсннсмг нгхмснн с гш о н д а ) 
П Н Б Н Ш М  н СГ БГРЅТНММН нноцн н п о ш д н  сс КНГ ДНМНТГк н попнсн 
ЦГККОКК Н ЕН НОЕН К ТН ТО Г Н Б(0)ГК ТН ГО ПГОСТН НМНН Е Т О У С  ^ .М .Ѕ .-Ш 0

Според овој натпис црквата посветена на архијерејот и чудотворецот 

Никола е изградена и живописана со залагање на игуменот јеромонах 

Павнутиј заедно со монашкото братство. Во продолжение е наведено дека за 

живописувањето се потрудил кир Димитар за кој се вели дека станува нов 

ктитор.10 11 Натписот завршува со годината 1536/37.

Во олтарскиот простор, над нишата на протезисот каде што е 

претставено доподпојасјето на св. Стефан Првомаченик, е испишана молитва 

упатена на светителот (сл. 2). Последниот ред го содржи името на ктиторот 

Димитар и гласи:

10 Овој натпис е првпат објавен уште во четвртата деценија на XX век од М. Кокиќ, иако со 
неколку грешки при исчитувањето: М. КокиК, Записи и натписи, Зборник за историју Јужне 
Србије и суседних области, књ. I, Скопље 1936, 274; К. Цјибтктчс, ЅГуагапје 20§гаѓа Ка<1и1а, Маѕе 
Ѕ1аппе 1, Ѕагајеуо 1953; К. Балабанов, Нови податоци за манастирот и манастирската црква 
Свети Никола Топлички, Културно-историско наследство на НР Македонија II, Скопје 1956, 
9; 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, 
Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската 
просвета, Скопје 1989, 325; Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век 
во Демирхисарско, Прилеп 2003,17. Со извесни промени од досегашните читања, натписот го 
испишуваме според сопствен препис.

Ктиторот којшто не го основал манастирот, се нарекува "втор" или "нов ктитор", в: С. 
Троицки, Ктиторско право у Византији и у ЊеманиБкој Србији, Глас СКА, СБХУШ, Београд 
1935, 97.
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+ ДКНГЕР0Н ЕК ВА0РОУ К(А1) АШСТОР1С0 О ОНОС ИА(0)С ОУТОС 

НПО ТОУ АРХ(0)Ж 0С КУР АНМ1ТР10У -:~12

Овој натпис кој за разлика од претходниот е напишан на грчки јазик, 

како ктитор на градбата и живописот го означува само архонтот кир 

Димитар, што секако го привлекло вниманието на истражувачите.13 Сметаме 

дека натписот со молитвата е испишан во протезисот заради постојан помен 

на ктиторот за време на извршувањето на службата на проскомидијата.14

Во олтарскиот простор се наоѓа и еден долг текст испишан во главната 

олтарска апсида (сл. 3), помеѓу претставата на Богородица Платитера во 

конхата и Поклонувањето на архијереите на Христос-Агнец во првата зона. 

На крајот на текстот напишан на грчки јазик е наведена годината 1536/57:

Ј 2(ШАР ТОС Е1М1 К(А1) КОСМУ ФАОС ■ ЕРХЕС0А1 ФОШСЕСОАЈ КА1 

ТРЕФЕС ОА1МЕ ■ ЕП1 ЕТОУС 5-СТ.М.9 ч - 15

Според овие натписи произлегува дека живописувањето на олтарскиот 

простор и на наосот било извршено во период од 1 септември 1536 до 31 

август 1537 година.16

Уште еден натпис укажува на заслугите на ктиторот Димитар. Се 

работи за натписот на источниот ѕид на нартексот, над влезот што води во 

наосот (сл. 4); ■(■ ДМНТРН ПОТВД С9 Н ПОПНСН17

Од целата површина е испишан само последниот ред, во кој се 

нагласува дека Димитар се потрудил за живописувањето на нартексот.

12 Натписот кој се однесува на ктиторот кнезот Димитар во целост го исчитува: 3. 
Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 325. Според сопствен препис натписот го 
публикува и: Н. Митревски, нав. дело, 16.

За проблемот околу несовпаѓањето на двата натписи и претпоставките зошто дошло до 
тие разлики поопширно види кај: 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 326.

Таков е примерот со натписите од олтарскиот простор на црквата Св. Андреа на Матка, во 
кои се споменати монахот Калист Кирил и зографите, митрополитот Јован и неговиот 
соработник монахот Григориј, в. Ј. Рго1оујс, БЈе КЈгсНе <Јеѕ ДеШ§еп Апбгеаѕ ап бег Тгеѕка, \Уѓеп 
1997,42-43.

К- Гјибјпкоујб, пау. <Зе1о, 127; 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 325. За 
правилното исчитување на натписот види кај: М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата 
уметничка активност, Културно наследство 22-23/1995-1996, Скопје 1997, 73, заб. 21.

Сп. 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 325.
К Рјибјпкоујс, пау. Је1о, 127; 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 326.
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Причината зошто останатиот простор наменет за ктиторски натпис не бил 

испишан, останува непозната.

Името на ктиторот Димитар е уште еднаш испишано покрај неговата 

п р ет ст а в а  од ктиторската композиција во северниот параклис (ск. 1):

ДМНТР^
Ктиторот Димитар е облечен во едноставна кафена долна кошула и 

горна црна наметка, а на главата има темна лаичка капа. Тој во десната рака 

го држи моделот на црквата и е предводен од патронот св. Никола, којшто 

држејќи го за левата рака го води пред Исус Христос седнат на престол.18 Под
-  ' 3?  4името на ктиторот, во непознато време бил врежан записот ко] е

отстранет со конзерваторските зафати.19

'ЈСриложничко-кшишорски нашииси

На престолната икона Исус Христос Сотир е испишан натпис во форма 

на молитвено обраќање кон Бога од приложникот Димитар и годината 

1542/43: ПГТМН Г(0СП0Д)Н М0/1ШС РИЕр! СБОСГО КНР ДМНТГП ЕТ(ОУ)Е $.\\А20

Овој вотивен натпис го одбележува Димитар и како ктитор на иконите 

и иконостасот.21

На т.н. издолжени икони Успение на Богородица и Слегување на 

светиот Дух од Топличкиот манастир се јавува друг приложник со истото име 

којшто потекнува од селото Леуново.22

Натписот на иконата Успение на Богородица гласи:

18 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 326-327; Истата, Ктиторскиот портрет 
во ѕидното сликарство во Македонија, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, Скопје 
1995,218-219.

Во оваа пригода ја искажувам мојата благодарност на Викторија Поповска-Коробар, која 
ми овозможи увид во постара фотографија на ктиторската композиција.

К. Цјибјпкоујс, пау.4е1о, 127; К. Балабанов, Нови податоци, 15; 3. Расолкоска-Николовска, 
Топличкиот манастир, 327.

На заслугите на кир Димитар и за осликувањето на иконите на топличкиот иконостас 
укажува: 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 327.

Се смета дека мавровското село Леуново е истото со Левуново кое во турските пописни 
Дефтери од XV век е забележано како Лунва: Турски документи за историјата на 
македонскиот народ, Опширни пописни дефтери од XV век, Том III, Скопје 1975,102, заб. 97.
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- ј - П О М Ш  Г(ОСПОД)Н ГНЕН СЕОСГО ДМНТГН 0  С6Л<0) ЛСЕ^Н0<Е>023
Истиот натпис се повторува и на иконата Симнување на св. Дух:

-Ј-ПОМСНН Г(0СП0Д)Н ГНЕН СЕОСГО ДМНТГН 0  ССЛ<0) ЛСЕсСН0<Б>0 24
Во литературата долго време се сметало дека автор на двете икони е 

Димитар од с. Леуново,25 особено поради почетната формула "Помени 

Господи...", која ја применуваат авторите,26 за разлика од "Прими 

Моление...", која, пак, се однесува на ктиторите/приложниците. 27 Меѓутоа, 

искажано е и мислењето дека Димитар од Леуново не бил сликар, туку 

приложник.28 Можеби името на Димитар треба да се доведе во врска со 

семејството Чардаклии, за кои се смета дека се грижеле за Топличкиот 

манастир околу два века и кои поседувале имоти и во Леуново.29 Немајќи 

други податоци кои би ја потврдиле нашата претпоставка, залагањето и 

поврзаноста на Димитар од Леуново за Топличкиот манастир и понатаму 

остануваат неразрешени.

'Угвшорски нашииси

На попречната греда во припратата е сочувана сигнатурата на 

зографот Јован, којашто е испишана во вообичаената формула применета од

2ј К. рјивткоујс, пау. с1е1о, 127; К. Балабанов, Нови податоци, 14; 3. Расолкоска-Николовска, 
Топличкиот манастир, 327.
24 Исто.
25 Д. Коцо, Кој е ктиторот Дмитр од Топличкиот манастир, Гласник на ИНИ, Година I, бр. 1, 
Скопје 1957, 65-67; К. Балабанов - А. Николовски - Д. Корнаков, Споменици на културата во 
СР Македонија, Скопје 1971, 142; К. Ва1абапоу, Исопе \г Макеботје, 2а§геб 1987, 101; И стиот, 
Иконите во Македонија (=1сопѕ о! Масебоша), Скопје 1995, 171; 3. Расолкоска-Николовска, 
Топличкиот манастир, 327-328.

Сп. С. МандиБ, Свилен покров за дар манастиру, во: Истиот, Древник - записи 
конзерватора, Београд 1975, 65-69.

Истиот, Моленије рабе божије монахиње Анастасије, во: Истиот, Древник, 53-59. Сличен 
пример со топличкиот е молението од наддверието на иконостасот на црквата Св. Никола во 
с. Трново, Крива Паланка (сп. М.М.Машниќ, Црквата во с. Трново - еден пример на 
духовниот стремеж на епохата, Културен живот 2/93, Скопје 1993, 42) и ктиторскиот натпис и 
ктиторската композиција од манастирот Матка (в. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа 
од XV век, Охрид 1980,142, особено: заб. 198).

Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии за 
охридскиот живопис, Скопје 1990,156, заб. 41.

Сп. М.С. МилојевиН, Наши манастири и калу!)ерство, Београд 1881, репринт издање 
Београд 1997, 24 (1П1р://\у\у\у.ѕсп1зс1.сотЛЈос/8331223/-).
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спикарите (ск. 2). Потписот на авторот завршува со годината на 

живописување (1534/35):

ХЕ1Р 1С0 120(ГРА)Ф0У ЕТ(ОУ)С УМ.Г30

По откривањето на потписот на Јован Теодоров од Грамоста на 

и к о н ат а  Исус Христос Сотир од Слепченскиот манастир,31 се смета дека 

станува збор за истиот автор кој се потпишал на гредата во топличката 

припрата. Иа зографот Јован од Грамоста му се атрибуираат и живописот во 

наосот, олтарот, северниот параклис, трите престолни икони, Деисисниот чин 

и двете издолжени/троделни икони Успение Богородичино и Симнување на 

св. Дух, сите од Топличкиот манастир.32 * 3

30 Натписот, но без утврдување на годината го објавуваат Р. Љубинковиќ (К. рјикткоуЈс, 
пау.с!е1о, 127) и К. Балабанов (К. Балабанов, Нови податоци, 9). Годината која го означува 
времето на настанувањето на фреските во припратата прва ја разрешува 3. Расолкоска- 
Николовска (3. Расолкоска-НиколовскаДопличкиот манастир, 328).

М.М. Машниќ, Врвен мајстор на своето време, ЈШК, Нова Македонија, од 27 март 1996,12; 
Истата, Јован Зограф, 68-87.
3~ Истата, Јован Зограф, 73-74.
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Ј^ХИТЕКТУРАТА НА ЦРКВАТА

<̂ ц некогашниот манастирски комплекс, денес е зачувана само црквата

посветена на св. Никола (сл. 5).1 Црквата има правоаголна основа и по својата 

архитектонска концепција претставува еднобродна градба со димензии 11 х 

6.52 метри. На исток завршува со висока тристрана апсида однадвор, која 

одвнатре е полукружна, а протезисот и ѓакониконот се дефинирани во облик 

на ниши. Кон западната страна има припрата (5.90 х 4.62), додека пак, на 

северната и јужната страна биле доградени параклиси (Таб. I). Црквата е 

засводена со полуобличест свод, однадвор покриен со двосливен кров (Таб. 

II). Во внатрешноста, долж бочните ѕидови на наосот, конструирани се по три 

длабоки потпорни/зацврстувачки лаци од кои централниот е поширок од 

страничните (Таб. III).

Градењето/обновата на црквата според досегашните истражувања е 

изведена во неколку градежни фази. Се смета дека денешната црква била 

изградена врз постара градба,2 3 кон која, пак, била доѕидана припратата. По 

заслуга на "новиот" ктитор архонтот Димитар Пепик од Кратово, црквата 

била проширена за 95 см од северната и јужната страна, но била задржана 

истата должина на црквата со апсидата.3

Главниот дел на црквата е граден од кршен камен и изделкан бигор, 

што е употребуван за изведба на сводовите и прозорецот на апсидата.4 Подот

1 Од документацијата на РЗЗСК/НКЦ се дознава дека во непосредна близина на црквата се 
наоѓа каменоломот, што го користи градежното претпријатие "Гранит"- Скопје, уште од 
седумдесетите години на изминатиот век. Активната работа на истиот каменолом има штетни 
влијанија врз објектот со што се нарушува интегритетот на овој значен споменик на културата.
2 3. Расолкоска-Николовска смета дека постарата градба потекнува од XIV век и била 
изградена врз темелите на, веројатно, ранохристијанска базилика од V - VI век. Од првобитната 
еднобродна црква е зачуван само западниот ѕид и западниот влез во црквата, в. 3. Расолкоска- 
Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, Климент Охридски 
и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета, Скопје 1989, 
329.
3 Исто, 329-330.

К. Балабанов, Нови податоци за манастирот и манастирската црква Свети Никола Топлички, 
Скопје, Културно-историско наследство на НР Македонија II, Скопје 1956, 5.
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е релативно понизок од нивото на припратата и е изведен од правилни 

камени блокови, додека пак, во средиштето на наосот е поставен 

медалјон/розета (сл. 6). Целата градба, вклучувајќи ги и припратата и 

северниот параклис, е покриена со керамиди од поново време.

За разлика од скромната и едноставна надворешност, внатрешноста на 

црквата привлекува особено внимание. Станува збор за потпорните лаци, 

коишто покрај својата статичка функција,5 имаат и декоративна улога во 

расчленувањето и разбивањето на монотонијата на ѕидните површини. 

Ваквиот архитектонски концепт не припаѓа на црковното градителство до 

XIV век, туку е карактеристичен за доцносредновековниот период. Во 

науката се поделени мислењата за потеклото на овој архитектонски елемент. 

Се смета дека црквите со потпорни лаци како засебна целина, се среќаваат во 

градителството на стара Херцеговина, во периодот меѓу XV и почетокот на 

XVII век, создадени според обликот на предроманичките цркви во 

јадранското приморје.6 Меѓутоа, од поновите истражувања произлегува 

тезата дека истовремено во јужна Србија, Македонија, Грција и Бугарија се 

среќава модел на цркви со зацврстувачки лаци, поинаков од тој на подрачјето 

на Херцеговина.7

Компаративните анализи на оваа хомогена споменична група 

упатуваат на сознанието дека црквата Св. Никола на Топличкиот манастир е 

најстариот зачуван градителски примерок на овој тип во Македонија и оттука 

претпоставен промотер во примената на посочениот елемент во

5 Според С. Пејиќ појавата на потпорните лаци се поврзува со нивната статичка улога, бидејќи 
со зајакнување на ѕидовите се намалува распонот на сводот, а во исто време се олеснува 
неговата тежина: С. ПејиД, Цркве с прислоњеним луковима у архитектонском насле^у јужне 
Србије, Лесковачки зборник Х1ЛП, Лесковац 2003,34.

Сп. В. КораЈј - В. Ј. НуриК, Цркве са прислоњеним луковима у старој Херцеговини и 
дубровачко градитељство ХУ-ХУП век, Зборник филозофског факултета, књ. УШ/2, Београд 
1964, 561-596. М. Шупут го прифаќа мислењето дека оваа засебна архитектонска целина 
произлегла од ранороманичкото градителство; според истражувањата парадигматични за ова 
решение се еднобродните куполни градби, в. М. Шупут, Српска архитектура у доба турске 
власти 1459-1690, Београд 1984, 60.

Сп. С. ПејиБ, нав. дело, 25-36 (со литература).
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архитектонското дефинирање на црквите во областа на Демир Хисар,8 9 но и 

во поширокиот регион.џ

Осветлувањето на наосот и олтарскиот простор е изведено преку 

неколку прозорци: монофората во централната олтарска апсида,

правоаголниот прозорец на јужниот ѕид и по еден прозорец во највисоките 

делови на западниот и источниот ѕид на наосот.10 Светлината доаѓала и преку 

оџакот/баџа,11 што се наоѓал на јужната страна на кровот (сл. 7).12

8 Во демирхисарскиот регион слично архитектонско решение е применето во архитектурата 
на црквите: Св. Атанасиј Александриски во Журче - 1617 (Ј. Николиќ-Новаковиќ, 
Живописот во црквата Св. Атанасиј во Журче, Скопје 2003, 25-26), Св. Јован Богослов во 
Слепче - 1627 (Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во 
Демирхисарско, Прилеп 2003, 40). Св. Петка во Жван, прва половина на XVII век (Н. 
Митревски, Споменици на фрескоживописот, 56) и Св. Никола во Слепче, Прилепско 1672/73 
(Истиот, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001, 24). За сличните градителски 
решенија во демирхисарската област в. уште: Г. Дапчев, Демир Хисар - Евиденција на 
архитектонското наследство, Културно наследство 19-20-21/1992-93-94, Скопје 1996,217-240.
9 Во прилог на тоа ќе ги наведеме примерите со иста или слична архитектонска концепција во 
поширокиот регион: Ореоец - 1595 (М.М. Машниќ, Манастирот Св. Никола Ореоечки, 
Културно наследство .14/15-1987/88, Скопје 1990, 6; Истата, Манастирот Ореоец, Скопје 2007, 
32), Сливнички манастир - 1606/07 (П. Миљковиќ-Пепек, Историските и иконографските 
проблеми на непроучената црква Св. Богородица од Слимничкиот манастир крај 
Преспанското Езеро, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 5-6, Скопје 1979/80, 
183), Рилево - 1627 (Б. БабиГ, Прилог за евиденцијата на средновековните црквени споменици 
по прилепски крај, Стремеж, бр. 2, Прилеп 1962, 62; Н. Митревски, Фрескоживописот во 
Пелагонија од средината на XV до крајот на XVIII век, Скопје 2009, 101). Со слично решение, 
но во една многу поедноставена градителска варијанта, би можела да се вклучи и црквата во 
Ковач, Порече - 1626 (Н. Митревски, Црквата Свети Атанасиј во Ковач, Порече, Јубилеен 
зборник - 25 години митрополит Тимотеј, Охрид 2006,309-310). За други примери на територија 
на Македонија и пошироко, в. В. Поповска-Коробар, Сликарството во Сливничкиот манастир 
Света Богородица, Скопје 2008 (необјавена докторска дисертација), 25-27 (со литература).
10 Сметаме дека двата прозорци во највисоките зони на наосот и олтарот се 
отворени/проширени подоцна, по обновувањето и живописувањето на црквата. Имено, со нив е 
оштетена св. Риза (?) и долниот дел од композицијата Вознесение Христово на тимпанонот на 
источниот ѕид, додека, пак, на западниот тимпанон оштетувањата се видливи во горниот дел на 
сцената Успение Богородичино (теренски белешки).
11 Ваков отвор на сводот, односно оџак/баџа има на припратата на кучевишките Свети 
Архангели, в. А. Серафимова, Кучевишкиот манастир Свети Архангели, Скопје 2005, 32. Во 
црквата Св. Никола во с. Трново, Кривопаланечко, на јужната страна на двосливниот кров се 
наоѓаат три баџи, сп. М.М. Машниќ, Црквата во с. Трново - еден пример на духовниот 
стремеж на епохата, Културен живот 2/93, Скопје 1993, 4. На јужната страна на двосливниот 
кров на црквата од Сливничкиот манастир има две баџи, в. В. Поповска-Коробар, нав. дело, 
Т. I.
12 Сп. К. Балабанов, Нови податоци за манастирот, сл. 1 и сл. 5. Баџата е отстранета во текот на 
конзерваторско-реставраторските зафати, со образложение дека од таму влегувала 
Дождовната вода, поради што се оштетени голем дел од фреските, особено на јужниот ѕид 
(според документацијата на РЗЗСК/НКЦ).
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Во јужниот дел на олтарскиот простор, под претставата на 

неидентификуван архијереј, се наоѓа една издигната платформа покриена со 

две мермерни плочи. Се претпоставува дека станува збор за гроб, меѓутоа 

ваквата претпоставка се уште не е научно потврдена.13

Правоаголната припрата, која исто така е засводена со полубличест 

свод, е градена од кршен камен втопен во варов малтер, додека сводот е 

изведен од обработен бигор во којшто се вметнати лончиња за олеснување на 

ѕидната маса и за постигнување на поголема акустичност.14 Овој простор е 

осветлен од еден прозор кој се наоѓа на јужниот ѕид и еден тесен отвор на 

северниот ѕид. Во централниот дел на подот има уште еден медалјон, којшто 

има помали димензии од тој во наосот и е декориран со пет концентрични 

кругови опшиени со квадрат (сл. 8). Па западната фасада, над влезот во 

припратата, се наоѓа полукружна ниша со допојасната претстава на патронот 

св. Никола.

По обновувањето на храмот се пристапило кон доградување на 

јужниот (11 х 3.90) и северниот параклис (11 х 3.90),15 изведени од истиот 

градежен материјал како и припратата. Од јужниот анекс, денес не е 

сочувано речиси ништо, освен неговата основа и мал дел од источниот и 

западниот ѕид. Во овој дел биле откриени и фрагменти од фрескоживопис,16 

што потврдуваат дека и овој компартимент бил осликан. Според остатоците, 

параклисот бил поделен на два дела, а во него се влегувало преку едноделна 

врата на западната страна. Меѓу жителите на околните села постоело 

верување дека во параклисот биле сместувани умоболните, поради лечебната 

улога/моќ којашто му се припишувала на патронот св. Никола (Топлички).17 

Функцијата на овој (јужен) простор како прифатилиште/лекувалиште за

'Ј За можноста на постоење на гроб на ова место, ми укажа д-р Викторија Поповска-Коробар, 
на која во оваа пригода и се заблагодарувам. За да се потврди ова претпоставка, во иднина е 
потребно да се извршат археолошки истражувања.

Сп. Г. Дапчев, нав. дело, 218.
Дедикацијата на северниот и на јужниот параклис останува непозната.
За фрагментите од живопис на олтарската апсида, северната ниша и од двете страни на 

западниот влез дознаваме од една забелешка на: 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот 
манастир, 330, заб. 29.

Сп. К. Балабанов, Нови податоци за манастирот, 7.
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душевноболните не е осамен пример, мегутоа таквата намена и неговото 

остоење не се поткрепени со пишани документи.

Северниот параклис кој ги има истите димензии како и јужниот, со 

црквата е поврзан преку мал вестибил. На западниот дел, над вестибилот има 

едНа тесна просторија, која веројатно служела како скривница,18 19 а во неа се 

влегува преку лачен отвор (сл. 9). Северниот параклис на источната страна 

завршува со апсида и со ниша на северната/десната страна, а целиот простор 

е засводен со полуобличест свод (Таб. IV). Во северниот компартимент се 

влегува преку засебна врата на западната страна (сл. 10), но комуникацијата е 

овозможена и преку едноделна, ниска врата на северниот ѕид на наосот, 

односно на јужниот ѕид на параклисот. Овој простор е осветлен од 

прозорецот и еден тесен отвор на северниот ѕид.

Црквата се наоѓала во центарот, додека околу неа биле сместени сите 

задолжителни придружни простории на еден манастирски комлекс.20 Денес, 

не постои ниту најмала трага од тие простории, коишто биле наполно 

уништени, веројатно во пожарот од почетокот на XX век.21

18 ✓

18 Во југозападниот дел на манастирот Свети Наум Охридски има еден правоаголен 
компартимент, којшто ја имал истата функција, в. П. Миљковиќ-Пепек, Некои погледи врз 
архитектурата на манастирската црква Св. Наум крај Охридското езеро, во: Група автори, 
Наум Охридски, Охрид 1985, 82. В. уште: П. Филдишевски - П. Тунтев, Психијатриски традиции 
во манастирот Свети Наум, во: Група автори, Наум Охридски, Скопје 1985,125.

При извршувањето на конзерваторските зафати на фрескоживописот во текот на 2003 
година, во овој простор се пронајдени голем број на коски, веројатно на монаси. Им се 
заблагодарувам на сликарите-конзерватори во РЗЗСК/НКЦ, кои ми укажаа на овој податок.

Направена е реконструкција на целиот манастирски комплекс со сите придружни простории 
според кажувањето на жител од с. Слоештица, кој своевремено бил манастирски момок, сп. К. 
Балабанов, нав. дело, ск. 17,

Сп. В. Кљнчовљ, Македонии. Етнографил и статистика. Избрани произведении, Том II, Софии 
1900, второ фототипно издание, Софил 1970,288.
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Ј ^ р о г р а м а  и  р а с п о р е д  н а  ф р е с к и т е

првата зона на главната олтарска апсида, под прозорецот се наоѓа

Христос - Агнец кому му богослужат св. Василиј Велики и св. Григориј 

Богослов од северната страна, додека на јужната страна прв пристапува св. 

Јован Златоуст, а зад него е св. Јован Милостливиот. Во долниот појас на 

јужниот ѕид во олтарскиот простор е оштетената претстава на архијереј, 

чијшто лик и натпис не се сочувани. Во првата зона на северниот ѕид е 

прикажана Визијата на св. Петар Александриски. Во нишата на протезисот е 

архиѓаконот св. Стефан, а над него е насликан цар Соломон во цел раст. 

Свети Роман Мелод е претставен во нишата на ѓакониконот, додека, пак, над 

неговото допојасје се наоѓа цар Давид. На западната страна на 

североисточниот пиластер е прикажан св. Симеон Столпник, а на западната 

страна на југоисточниот пиластер од претставата на столпникот е сочуван 

само мал дел од столбот. Во внатрешната страна на источниот лак на 

северниот ѕид се медалјоните со допојасја на архијереите (з.-и.): св. Климент, 

св. Патапиј, св. Герман и св. Ахил. Во внатрешноста на источниот лак на 

јужниот ѕид се сочувани само допојасјата на св. Поликарп и еден 

неидентификуван архијереј. Во конхата на апсидата е Богородица Платитера 

помеѓу архангелите Михаил од нејзината лева страна и Гаврил на десна 

страна. Во лачното поле на јужниот ѕид е насликано Исцелувањето на 

раслабениот, над кое е претставено Исцелувањето на слепродениот. 

Исцелувањето на двајцата слепи се наоѓа во лачното поле на северниот ѕид. 

Над оваа сцена, во втората зона на истиот ѕид е насликано Неверувањето на 
Тома.

Во темето на сводот има шест претстави, од кои Преображението и 

Вознесението припаѓаат на циклусот Велики празници. По Вознесението 

следи Исус Христос Пантократор во медалјон, опкружен со симболите на 

четворицата евангелисти. Кон запад е поставен медалјонот со приказ на
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Христос Старец на деновите, по кого следува Приготвениот 

престол/Хетимасијата. Петтата претстава кон запад го содржи медалјонот во 

• е Сместен Христос Ангел на Великиот совет.

Сцените од Великите празници се простираат во највисоките зони на 

наосот и олтарскиот простор. Благовештението е прикажано од двете страни 

на апсидалната конха на источниот ѕид. Архангел Гаврил се наоѓа на 

северната страна, додека Богородица на јужната. Сцените од овој циклус 

продолжуваат на јужната половина на сводот. Раѓањето Христово е 

насликано на јужниот дел во олтарскиот простор. Понатаму следуваат (и.-з.): 

Сретението, Крштевањето, Лазаревото воскресение и Влегувањето во 

Ерусалим. Преображението Христово е насликано на западниот дел во 

темето на сводот. На северниот дел од сводот, од запад кон исток се поредени 

сцените: Распетието, Мироносиците на гробот и Слегувањето во пеколот. 

Вознесението Христово е во темето на источниот свод и на источниот 

тимпанон. Монументалната композиција на Успението Богородичино ја 

исполнува втората и третата зона на западниот ѕид.

Во втората зона на јужниот ѕид се редат сцените од Христовите Маки и 

страдања. Циклусот започнува со Тајната вечера насликана во олтарскиот 

простор, а кон запад продолжува во наосот со Миењето на нозете, Молитвата 

во Гетсиманската Гора, Предавството на Јуда и Трикратното одрекување на 

Петар. Во втората зона на северниот ѕид, од запад кон исток, следат сцените: 

Миењето на рацете, Поделбата на Христовиот плашт, Исмејувањето, 

Симнувањето од крстот и Оплакувањето. Патот на Голгота и Качувањето на 

крстот се насликани во третата зона на северниот ѕид.

Во зоната на допојасни претстави во медалјони на јужниот ѕид во 

наосот се наоѓа претставата на кратовскиот маченик св. Георгиј Нови. До 

него се допојасјата на св. Јаков Персиски и на еден неидентификуван 

светител. Во внатрешната страна на централниот потпорен лак сочувани се 

Делови на медалјоните со фрагментарни натписи. Внатрешната страна на 

западниот лак содржи четири медалјони со светителки (и.-з.): св. Анастасија 

Фармаколутрија, св. Недела и две неидентификувани. Редот на допојасја на
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северниот ѕид започнува со претставата на св. Јулита (над влезот во 

северниот параклис), а допојасната престава на Христос кој благословува со 

цвете раде е во лачното поле. Во внатрешноста на западната арка на 

северниот ѕид се насликани (з.-и.): св. Варавара, св. Петка, св. Катерина и св. 

Кирик. Во продолжение на северниот ѕид се претставени бистите на св. 

Кузман, св. Теодота, св. Дамјан и трите еврејски момчиња: св. Ананиј, св. 

Азариј и св. Мисаил. Во внатрешноста на централниот лак се прикажани (з,- 

и у св. Никита, св. Власиј, св. Христофор и св. Трифон.

Во најниската зона на наосот се насликани стоечките светители. 

Светителската претстава на челната страна на југоисточниот пиластер е 

речиси целосно изчезната (св. Пикола (?)). Во внатрешниот дел на 

пиластерот е сочуван мал фрагмент на стопало (св. Павле (?)). Во просторот 

на централниот потпорен лак на јужниот ѕид, од двете фигури во облека на 

средновековни благородници е зачуван само долниот дел (св. Георгиј и св. 

Димитриј (?)). На челната страна на југозападниот пиластер е прикажан св. 

Прокопиј. Во површината на западниот потпорен лак на јужниот ѕид се 

наоѓаат уште две оштетени фигури во благородничка облека (св. Теодор 

Тирон и св. Теодор Стратилат (?)), додека пак, на источната страна на 

југозападниот пиластер е насликана св. Марија Египетска. На западниот ѕид 

(ј.-с.) се: св. Пантелејмон, архангел Михаил, архангел Гаврил и св. 

Константин и Елена. Во западната ниттта на северниот ѕид, веднаш до влезот 

во параклисот се наоѓа св. Марина. На источната страна на северозападниот 

пиластер е прикажан св. Зосима, додека на челната страна на 

северозападниот пиластер е св. Меркуриј. Целата површина на централната 

ниша на северниот ѕид е исполнета со Деисисот. Во внатрешната страна на 

северозападниот пиластер се наоѓа св. Антониј Велики, а спроти него е 

апостолот Петар. На челната страна на североисточниот пиластер е 

претставен св. Атанасиј Александриски.
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^у^РОГРАМА ВО ОЛТАРСКИОТ ПРОСТОР

олтарскиот простор се наоѓаат теми и композиции

карактеристични за овој дел на храмот. Во овој простор се насликани и три 

с ц е н и  од Христови чуда и дела (Исцелувањето на раслабениот, Исцелувањето 

на слепродениот и Исцелувањето на двајца слепи) и една композиција од 

Христовите поствоскресни јавувања (Неверувањето на Тома). Некои сцени 

насликани во олтарот се обработени во рамките на нивните матични циклуси.

Во првата зона на главната олтарска апсида се наоѓа Христос-Агнец 

(сл. 11) кому му богослужат св. Василиј Велики и св. Григориј Богослов од 

северната страна (сл. 12), додека на јужната страна прв пристапува св. Јован 

Златоуст, а зад него е св. Јован Милостливиот (сл. 13). На низата припаѓа и 

оштетената фигура на архијереј, кој во тричетвртински став е прикажан во 

првата зона на јужниот ѕид (ск. 3).

На чесната трпеза на која има црвена прекривка, директно врз окер 

подлога е поставен Христос-Агнец (О МЕАНСМОС) покриен со сино 

платно/аер и ѕвездичка.1 Во заднина, над монофората се гледа серафим. На 

северната половина прикажан е св. Василиј Велики (О АГ10С ВАС1АНОС О 

МЕГАС) (1 јануари), облечен во полиставрион со црвени крстови, омофор и 

епитрахил украсен со бисери по рабовите. Тој е средовечен со темна густа 

коса и долга брада. Архијерејот со десната рака благословува, додека во 

левата држи свиток на којшто е испишана молитвата којашто свештеникот 

тивко ја чита за време на пеењето на првиот дел од Херувимската песна 

според Литургијата на св. Василиј Велики: ИНКТОЖб ДС>С(Т0)НН[ѕ © СБС̂ Ш1ХШФ

За иконографијата на Христос-Агнец кој е положен на самата простирка на чесната трпеза, 
в- Ц- Грозданов - Ј1. Хадерман-Мисгвиш, Курбиново, Скопје 1991, 54, заб. 4. За ѕвездичката в. 
ТИе Охѓбпј Ојсбопагу оѓВугапбит (е<Г А.Р. КагМап), Уо1. 3, №\у Уогк - Охѓогб 1991, 1594-1595.

37



П Л к Ш Ш М Н  П О Х О Т Н М Н  Н С М Т ( У М Н  ПРНХОДНТН НЛН П П Б Л Н Ж Н Т Н С 9, НЛН СЛ^ЖНТН Т ^ Б Т

а  СЛ(1(БМ).2

Зад него е св. Григориј Богослов (О АГ10С ГРНГ0Р10С О 

0ЕОАОГОС) (25 јануари), кој е прикажан како старец со бела густа коса и 

бела долга, широка брада. Облечен е во полиставрион со црни крстови, 

омофор и епитрахил. Со двете раце држи отворен свиток на којшто е 

испишан возгласот од молитвата на предложението на Литургијата по св. 

Ј о в а н  Златоуст: П1НТ9 О  Н Б 6  ББСН, СС ГСССШ КРБББ МОМ Н О М Г О  ^ Б Г Т П  Б У  

Н^ЛНВНЈСМН Н ^  МН0ГБ1 Н .3

Лево од Христос-Агнец е насликан св. Јован Златоуст (О АГ10С 1С0 О 

ХРНСОСТОМОС) (13 ноември), облечен во полиставрион со темноцрвени 

крстови. Прикажан е како проќелав средовечен човек со кафеав прамен коса 

на темето и кратка кафеава заоблена брада, којашто го врамува издолженото 

и испиено лице со испакнати јаболкници. На неговиот отворен свиток е 

испишана молитвата на предложението, која свештеникот ја изговара на 

крајот на службата на проскомидијата4 според литургијата на св. Василиј 

Велики: Е6 П  НПШБ, НЖ6 Н(9Ш№)СНБ1 Х ^ Б Б  Н ПНЦЈХ Б Б С Ш Х  М Н И  ГП НПШСГО Н И  IX

Ш .5

Зад него е насликан александрискиот патријарх св. Јован Милостлив 

(0 АПОС ТСО О ЕАЕНМСОП) (12 ноември), прикажан како проќелав старец со 

прамен коса на темето и долга седа, шилеста брада. Во двете раце го

2 Служевмиктк, Служебник, Скопје 1998, 200 (понатаму Служебник); Р.Е. Вп^Ншап, Шигреѕ 
ЕаѕГегп апД \Уеѕ1егп: бет§ Ље Техќ Огѓ§Јпа1 ог Тгапѕ1е1ес1 оГ Ше рг1пс1ра1 ЕДиг§1еѕ оГ Ше СДигсД, 
Еаѕ1егп Шиг§1гс1, ОхѓогД 1896; 318; О. ВаМс - СД. 'У/аДег, ТЕе 1пѕспрбопѕ ироп 1л1иг§1са1 Ко11ѕ 1п 
ВугапПпе Арѕе ОесогаПоп, КЕВ XXXIV, Рапѕ 1976, 271. Истиот текст, но на црковногрчки јазик, 
е испишан на свитокот на св. Василиј Велики во топличкиот северен параклис и во црквата 
Св. Атанасиј во Слоештица (според лични белешки).

Служебник, 226. Молитвата е испишана на црковногрчки јазик на свитокот на св. Григориј 
Богослов во северниот параклис на топличката црква.

За службата на проскомидија поопширно в. кај: СИ. \УаПег, АН апП КПна1 оѓ Ше ВугапПпе 
СНигсН, Бопс1оп 1982, 233-238; А. Гулевски, "Иже Херувими", "Епиклеза" и "Раздобление" во 
иконографијата на претставата литургиска служба на светите отци во црквата Свети Андреј 
на реката Треска, ЗСУММ 3, Скопје 2001,110, (особено заб. 11).
Служебник, 152; Р.Е. ВгцфПпап, пау. Пе1о, 309; О. ВаМс - СН. \Уа11ег, пау. с!е1о, 270; Ј1. МирковиП, 

Православна литургика (први, посебни део), Београд 1982, 63. Во северниот параклис, но и во 
Црквата во Слоештица истиот текст од свитокот на св. Јован Златоуст е напишан на 
Црковногрчки јазик.
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придржува свитокот со токст °Д возгласот пред Достојно..., што се изговара 
според Литургијата на св. Јован Златоуст: Н̂ ДгДНО 0? ПР^СТШ) Н (П)РС1(Н)СТТН Н 

ПРШ(ДГ0)С(Л0)В«ННгН ШДНЧШШ) Н *  ЕЦН [Н] ПРНСНОДБН МНР1Н.4 * 6

Архијереите на ист начин се насликани во топличкиот северен 

параклис и во олтарскиот простор на црквата Св. Атанасиј во Слоештица,7 

чијешто сликарство се атрибуира на топличкиот сликар.8

Во првата зона на јужниот ѕид е насликан архијерејот,9 којшто исто 

така учествува во Службата, но неговиот лик и натписот се изгубени со 

отпаѓањето на малтерот, а се гледа дел од полиставрионот со црвени крстови, 

епитрахилот и свитокот. Текстот гласи: Т6ЕД ПРТ.Д/МГНКЖ ЖНЕ0Т[Е] Н(Ж Е[9СЕ] 

н [МДСВД ЕЛ[НДН]К0 Ж Ш /Ж Ч Ш  Н ШНМ[Е] С6 Н [МНЛН] С9 Д[ТШМЕ] Н ПР0[СНМ] 

СП0[Д0БН] Н(НС)Б1 [ПРНЧП]СТН(...) Н(С)Б(С)СН[Б1ХБ].10

На истата ѕидна површина, во левиот горен агол е испишан текстот: 

...ИА [С]ЕПТОМ [Т]1С ОР1ГНУ СОУ АОГЕСОС Р[1]М НСОФ0ННУСЕ ТН[С] 

[0]Е1А[С] ДОДН МНДН [М]ОСАУ ©1С ПАРАШМЕ ВРА1С0И 

ЕФ1МАТ[1СМ]ОП КА[Н]РОИ ЕМВААОУСШ С О У :-11 Истиот текст е

6 Служебник, 232; Р.Е. ВпДЛтап, пау. с1е1о, 330-331; С. ВаНс - СД. \^акег, пау. с!е1о, 271. Во 
Дечани овој текст се наоѓа на свитокот на св. Кирил Александриски (сп. Б.В. ПоповиБ, 
Програм живописа у олтарском простору, во: Зидно сликарство манастира Дечана, Београд 
1995, 81), додека во Св. Богородица Перивлепта текстот е испишан на свитоците на св. Кирил 
Александриски и св. Атанасиј Александриски (?) (в. И.К. Заров, Портрети и натписи во 
олтарскиот простор и наосот на Св. Богородица Перивлепта во Охрид, Патримониум.МК 3-
4, 5-6/2008-2009, Скопје 2009, 64, 73). Во Првиот Ерусалимски прирачник (1566) е дадено 
упатството дека наведениот текст треба да биде испишан на свитокот на св. Кирил
Александриски, в. М. МедиЕ, Стари сликарски приручници II, Београд 2002, 190-191. Во 
топличкиот северен параклис и во црквата Св. Атанасиј во Слоештица натписот е испишан
на црковногрчки јазик на свитокот на св. Атанасиј Александриски.

Ја изразувам мојата голема благодарност на Дарко Николовски, кој ми овозможи увид во 
неговата теренска фотодокументација.

Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 22- 
23/1995-1996, Скопје 1997, 75; Истата, Две новоатрибуирани дела на големите сликари од XVI 
век, Онуфриј од Аргос и Јован од Грамоста, ЗСУММ 3, Скопје 2001,147.

Н. Митревски наведува дека на ова место се прикажани двајца архијереи, но и покрај 
оштетувањата јасно е дека се работи само за една архијерејска фигура, в. Н. Митревски, 
Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, Прилеп 2003,20.

Служебник, 232; Р.Е. Вп§Н1тап, Шигфеѕ, 338. Во Дечани оваа молитва е испишана на 
свитокот на Јован Милостлив (сп. Б.В. ПоповиК, нав. дело, 81), додека според сликарските 
прирачници текстот треба да биде испишан на свиток на римскиот папа св. Силвестер, в. М. 
Медиф Стари сликарски приручници II, 193; Истиот, Стари сликарски приручници III, 
Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из Фурне, Београд 2005, 395.

Во оваа фаза на истражувањето не сме во можност да го одгатнеме текстот.
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испишан на северниот ѕид на северниот параклис, на површината каде е 

насликана Визијата на св. Петар Александриски.

Под овој натпис има ниша во која е насликан едноставен црвен крст на 

оела основа со криптограмот: 1С ХС N1 КА.. На крстот има три пречки, од 

коишто долната е искосена и стои на скалесто подножје со криптограмот.12

Во нишата на протезисот е сместен голобрадиот архиѓакон св. Стефан 

(0 АГ10С ПРОТОМАРТ... СТЕФАМОС) (27 декември), (сл. 14). Тој во десната 

рака држи кадилница, а во левата дарохранилница. Над неговата претстава е 

испишана молитва којашто се однесува на светителот: -ј- Д1АКО№)Ж 

ПР03Т1СТЕ К(А1) ТОУ МАРТУР ЕТЕФАИЕ КНРУ^ ААМПРО(С) КУ Т01С 

СИУ ГРАФНСА СОП СНП ЕГКОНА К(А1) Т (око) ПРОПСУ ШТАС СЕ 

ШСТОС ЕК ПО0ОУ ТН[С] ПРЕСВЕ1АС ХРУОУ ПАЖОС К(А1) АУШИ 

ЕХ0Р ОРАТ К(А1) АОРАТО№—. Последниот ред од натписот го содржи 

името на ктиторот, кнез Димитар.13

На јужната половина на источниот ѕид, во нишата на ѓакониконот е 

насликано доподпојасјето на св. Роман Мелод (О АГ10С РОМАШС О 

МЕАОДОС) (1 октомври) со кратка заоблена кафеава брада (сл. 14а). 

Светителот во десната рака држи маченички крст, а во левата книга. Во 

правоаголното поле над неговата претстава е испишан натписот: •(• ОУКОУМ 

ОЕ ОКТОШУ СШ ЕВР[...] ПААШ ОДАСЕ ВНСАРЕ10С АРАС[...] А0Г01С 

ВДЕАУР01С ТМН Т1 К01СУ ШсГФОЗС АПАМФ1АСЕ1 ПРПШСЕ ^ОУСТ КАГ 

СШ АПОСТЕР Е1МА1 ТНС ТНМНС ТНС ЕХ ©У-:

Двајцата ѓакони се облечени во бели стихари со златни тролисни 

околувратници и црвени наметки декорирани со бисери, префрлени преку 

левото рамо, а на главите имаат тонзури.14

12
С. ГабелиН, Линеарно сликарство Сисојевца, Прилог истраживањима нефигуративног 

сликарства, ТреЦа југословенска конференција византолога, Београд-Крушевац 2000, 417- 
439.
п р _ _ _  __

поглавЈе: ИсшориЈа на манасишрош (заииси и наишиси).
За иконографијата на ѓаконите, особено на св. Стефан и неговиот култ, в. Д. ВојводиЕ, 

Прилог познавању иконографије и култа св. Стефана у Византији и Србији, во: Зидно 
сликарство манастира Дечана, Београд 1995,537-544.

40



На западната страна на североисточниот пиластер е прикажан св. 

Спмеон Столпник (О АГ10С С1МЕ0К ЕТУА1Т) (1 септември).15 

Теракотниот столбец на којшто е насликан светителот се состои од базис, 

с г е б л о ,  капител и балустрада.16 На површината на столбецот има неколку 

отвори, кадешто би требало да се гледаат скалилата низ коишто се качувал.17 

Столпникот е облечен во монашка облека, а на црната ќулафка е насликан 

крст со криптограмот: 1С ХС N1 КА. Во десната рака држи крст, а од 

капителот му виси левата разголена нога разјадувана од бели црви (сл. 15).

Најугледниот столпник, но и чудотворец св. Симеон е основоположник 

на необичниот начин на подвизување. Од рана возраст го напушта својот дом 

во Сисан (Сирија), се замонашува и се оддава на најтешките облици на 

подвизништво.18 Според неговото житие, за време на престојот на столб му се 

јавува ѓаволот преобразен во ангел со огнена кочија и огнени коњи, ветувајќи 

му вознесение како на св. Илија. Од кога ја забележал измамата, св. Симеон 

ја казнил десната нога со која стапнал во кочијата. Ѓаволот неможејќи да го 

прифати поразот, му нанел повреда на ногата каде почнале да се 

намножуваат црви.19

Сродни решенија со топличката претстава на столпникот 

забележуваме во црквите Св. Бесребреници во Костур (XII век),20 Воведение 

Богородичино (Св. Спас) во Кучевиште (XIV век),21 Св. Георгиј Вуненски, Св.

15 Опширна студија посветена на светите столпници има направено И.М. Ѓорѓевиќ, в. И.М. 
'Бор^евиД, Свети столпници у српском зидном сликарству средњег века, ЗЈГУ 18, Нови Сад
1982, 41-51. За некои податоци врзани за иконографијата на столникот, в. уште: О. Моипкз, 
ТНе МоѕаЈсѕ оѓИеаМош оп С1ноѕ, Уо1. I, АШепѕ 1985, 175-176 (со литература).

За столбот кој во неколку библиски цитати е интерпретиран како Христов симбол, в. М. 
ЕоаууеХ-атоо, О кшуад оод ст6ц.роА,о тоо Хрштоб оѕ ѕруа ргЦаутгуѓц; техуѕ;, АрхагА,оу1а 
&Техуѕ<; 88, А0ѓ)уа 2003, 52-58.

И.М. 'Бор^евиБ, нав. дело, 43 (особено: заб. 35), 50.
Житието на св. Симеон Столпник (постариот) е напишано од епископот и историчар 

Геодорит додека светителот се уште бил жив, в. Н. ОеПЕауе, Ѕупахапшп Есс1еѕ1ае 
СопѕЈапИпороПЈапас, ВгихеПеѕ 1902, 2-3; ТДе Ше оѓЅаш! ЅЈтеоп ЅѓуНГеѕ: А Тгапѕ1абоп оѓЉе Ѕупас 
Тех! јп Вефагѓѕ Ас1а МаПугит еѓ Ѕапсѓогит (1гапѕ1а1ес1 Бу Р. Беп1), 1915, (герппѓ Хе\у Јегѕеу 2009), 1- 
111; Јустин Сп. ПоповиЕ, Житија светих за септембар, Београд 1976, 6-22 (понатаму: Јустин, 
Житија).
20 Сч Јустин, Житија, септембар, 12-13.
2 ПеГѕкауЈбоо, Кастторга 1. ВгЦаутгуаг ТогхоурафЈаг, ©ѕстста/Цткг| 1953, кгу. 11а.

И.М. ТВор^евиК, нав. дело, сл. 7; Црквата Воведение на Богородица во Кучевиште (воведен 
текст: Б. Видоеска), Скопје 2008, ск. 11.
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Цпкола Кирици во Костур,22 Св. Георгиј во Долна Каменица (трета деценија 

а -^Ју век),23 во Заум,24 Св. Атанасиј Музевики во Костур,25 во Поганово26 и 

в0 тоштичкиот северен параклис.27

На западната страна на југоисточниот пиластер е сочуван мал дел од 

насликан столб, што укажува дека на ова место исто така бил претставен свет 

столпник.
Во првата зона на северниот ѕид на олтарскиот простор е прикажана 

Визијата на св. Петар Александриски (О АГ10С ПЕТРОС О ААР^С[ЛК]АРЕЈ) 

(25 ноември), (сл. 16). Архијерејот, облечен во полиставрион, омофор и 

епитрахил, му се обраќа на Христос со зборовите што се испишани над 

неговата десна подигната дланка: ТНС СОУ Т(ОЈЅГ) Х1ТОХА С(ОТ)ЕР 

Д1Е1АЕ.28 Светителот во левата рака држи свиток на којшто е испишана 

молитвата која се кажува за време на преосветувањето на даровите на 

проскомидијата: ЕП1ФАЖЖ Д(ЕС)ПОТА ТО ПРОСШПОХ СОУ ЕП1 ТОУС 

ПРОС ТО АГГОИ Ф0Т1СМА ЕУТРЕП1^0МЕХ(0УС) К(А1) 

ЕПШОООУЖ(АС) ТОП ТНС АМАРТ1(АС) МОЛНСМГОК АПОТША^АСАЕ29 

Спроти него е прикажан Христос (1С ХС) во мандорла над чесната трпеза, 

кој со десната рака благословува, а со левата ја придржува перизомата. 

Одговорот на Христос е испишан крај мандорлата: О АФРОХ КА1 

П(АГ)КАК1СТОС АР10С ПЕТРЕ.30 Под чесната трпеза, во правоаголно поле 

е насликана епизодата со Арие (АР10С) проголтан од аждер. Во челуста на 

аждерот се илустрирани пламени јазици со што се сугерира дека Арие гори

" I- Јлснои, Ск Касторсауог ^оурафог коо рѕтакгуоиутагРорѕга ката то крсото ргао тоо 
14оо агшуа, Ниш и Византија 11, Ниш 2003, 298-309, ск. 1 (Св. Георгиј Вуненски), ск. 2 (Св. 
Никола Кирици).

Г. СуботиГ, Костурска сликарска школа, Глас СССЦХХХ1У Српске академије наука и 
уметности, Одељење историјских наука, књ. 10, Београд 1998, ск. 4а.
( И.М, Т>орЈ)евиГ, нав. дело, сл. 4.
^ Ѕ. Ре1екапѓсНѕ -  М. СДаЈгИаклѕ, КаѕЈопа, АИгепѕ 1986, 109, 2.

Б. ЖивковиГ, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиБ), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986, ск. 22.
^ Според теренски белешки.

А. Па7сабо71ооХоо-КѕраЈЈ.ѕод, Дгоут|а10о тоо ѕк Фобруа, Ерццуѕга тцс; с̂оурафгкг|<; 
]9еХуД9> ПѕтроотгоАл.̂  1909,154 (понатаму: Оепуѕ Де Роигпа).

Р.Е. Вг1§1гЦнап, БДигфеѕ, 347; О. ВаМс - СИ. \\М1ег, пау. с1е1о, 27.
Оепуѕ сЈе Роигпа, пау. бе1о, 155.
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о ц е к о л о т .31 Над претставата на Арие има ниша во која е насликан црвен 

крст со апотропејско-победоносниот симбол: 1С ХС N1 КА.

Во овој период сликањето на Визијата на св. Петар Александриски е 

адолжително и речиси неизоставно во поголемите ансамбли, но и во 

помалите (селски) цркви, а преку неа се укажува на симболичната опомена 

уп атен а против секоја ерес.32 Покрај симболичната претстава на Визијата, св. 

Петар Александриски е учесник и во Литургиската служба на архијереите, 

што е нагласено и со испишаниот литургиски текст на неговиот свиток.33 

Епизодата со Арие во пеколот се третира како единствена поствизантиска 

новина, којашто почнувајќи од XV век се прикажува во различни варијанти.34 

Визијата на св. Петар Александриски во Топличкиот манастир е насликана 

два пати, во олтарскиот простор и на северниот ѕид на северниот параклис.

Во внатрешната страна на источниот лак на северниот ѕид се 

насликани медалјоните со допојасја на четворица архијереи (з.-и.): св. 

Климент Охридски, св. Патапиј (сл. 17), св. Герман и св. Ахил Лариски (сл. 

18).
Во топличката црква се насликани две претстави на св. Климент 

Охридски, едната во олтарскиот простор, а втората во приратата.35 Во

31 Аждерот од чијашто челуст излегуваат пламени јазици е насликан и во композицијата 
Визијата на св. Петар Александриски во северниот параклис на Топличкиот манастир (од 
личните белешки).
32 Сп. С. ПетковиВ, Зидно сликарство на подручју ПеКке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 
1965,73.
ј3 Слични  на топличката Визија н а  св. Петар Александриски се композициите од костурската 
црква Св. Никола на монахињата Евпраксија (в. Е. ПЕА-ѕкаугбоо, нав. дело, тау. 181а) и од 
кремиковската црква Св. Георги (сп. К. Паскалева-Кабадаиева, Цњрквата "Св. Георги" в 
Кремиковскил манастир, Софии 1980, 51 (особено: заб. 11); Ц. Вњлева, Стенописите в 
цтрквата "Св. Георги" в Кремиковскил манастир в контекста на костурската художествена 
продукцил, Автореферат на дисертационен труд, Софин 2006, 36). За соединувањето на двете 
теми и нивната меѓусебна зависност, в. кај: Ц. Грозданов, Визијата на св. Петар 
Александриски во живописот на Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид, во: 
Истиот, Студии за охридскиот живопис, Скопје 1990,102-107.

Поопширно за епизодата со Арие во пеколот, в. кај: А. Серафимова, Кучевишкиот 
манастир Свети Архангели, Скопје 2005, 47, заб. 26.

Во припратата св. Климент е претставен во монашка одежда, насликан со препознатливи 
физиономски карактеристики и дополнително означен со епитетот "охридски," а неговата 
монашка претстава е во согласност со концепцијата на нартексот, каде што во најниската 
зона се насликани најугледните монаси и пустиножители, в. Ц. Грозданов, Портретите на 
светителите во Македонија од IX - XVIII век, Скопје 1983, 99-101; 3. Расолкоска-Николовска,
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тезисот св. Климент (О АПОС КЛНМЕЖОС) (25 ноември) е претставен 

0 вНатрешноста на прислонетиот лак. Охридскиот светител е насликан со 

соко чело, испакнати јаболчници, седа коса со залистоци и шилеста брада. 

С’о двете прекриени раце пред себе држи затворено евангелие. Св. Климент 

Охридски е идентично насликан во црквата Панагиа Музевики во Костур (по 

1532), а воедно и натписот е испишан на ист начин.36

На истата страна на лакот е сместен египетскиот монах, а потоа 

цариградски исцелител св. Патапиј (О АПОС ПАТАПНОС) (8 декември),37 

прикажан како проќелав сед старец, со долга шилеста брада поделена на два 

дела.38 Со слични типолошки особености е насликан во костурската црква 

Панагиа Музевики (по 1532).39

На останатата површина на арката е насликано фронталното допојасје 

на св. Герман (О АПОС ГЕРМАТТ) (12 мај). Тој е облечен во фелон и омофор, 

а во рацете држи затворено евангелие. Претставен е со средовечна 

физиономија, проќелав со кафеаво перче на темето и кратка кафеава брада.40

До него е насликано допојасјето на учесникот на Првиот екуменски 

собор, св. Ахил Лариски (О АПОС АХНА10С) (15 март).41 Светителот е 

прикажан со седа коса и долга, шилеста брада. Тој е облечен во окер фелон и 

омофор, а со двете раце држи евангелие.

Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, Климент Охридски и улогата на 
Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета, Скопје 1989, 330-331.

М.П. ПаГагбоо, Ог лаА-аштерѕд фааец тог%о'урафг|аг]<; тдс; Пгуаугас; аоуогкгас; 
Мои̂ е(Згкг| атг|У Кааторга каг д е̂ еАг̂ г] тдс; тотггкѓ);; егкоуоурафгкцс; тгарабоатц;, 
Макебоугка 31, © еаааА ткг] 1997-98,150-151, егк. 12.

Н. Ое1еНауе, нав. дело, 287, 289; Јустин, Житија, децембар, 267-269; Епископ Николај, 
Пролог, Линц 2001, 810-811 (понатаму: Пролог).

Во сликарскиот прирачник на Дионисиј од Фурна е дадено само кратко упатство дека 
светителот треба да биде насликан со физиономија на старец, в. Бепуѕ 1е Роигпа, пау. бе1о, 166, 
294.

М.П. ПаГаѓбоо, нав. дело, 150-151, егк. 18.
но сликарскиот прирачник, св. Герман е опишан како голобрад старец, в. М. МедиР, Стари 

сликарски приручници III, 395.
За култот и претставите на св. Ахил Лариски во византискиот и поствизантискиот 

живопис, поопширно в. кај: Ц. Грозданов, Портретите на светителите, 145-159; Истиот, Ахил 
Лариски во византискиот и поствизантискиот живопис, ЗСУММ 3, Скопје 2001, 7-33; Т. 
Суботин-ГолубовиГ, Култ светог Ахилија Лариског, ЗРВИ 26, Београд 1987, 17-27; П. 
Миљковиќ-Пепек - Б. Видоеска, Некои иконографски проблеми за претставувањето на св. 
Ахил Лариски, Тематски зборник на трудови I, Скопје 1996, 97-116.
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Истиот избор на архијерејски допојасја е направен и во црквата 

Панагиа Музевики во Костур (по 1532).42 Искажано е мислењето дека 

изборот и претставувањето на св. Климент Охридски, св. Ахил Лариски и св. 

рерман во костурската црква укажува на потеклото на анонимниот зограф.43

Во внатрешноста на источниот лак на јужниот ѕид се наоѓа 

избледеното допојасје на смирнскиот епископ св. Поликарп (О АГ10С 

П0А1...П) (23 февруари), потоа на еден неидентификуван архиереј, додека 

останатите два медалјони не се сочувани. И покрај избледувањето на 

пигментот, јасно се гледа дека св. Поликарп Смирнски бил насликан како 

старец со заоблена брада, како што е посочено во сликарскиот прирачник.44 

Од неговото житие се дознава дека бил ученик и соработник на св. Јован 

Богослов и бил обдарен со сила на чудотворец. Тој се стремел да живее 

според начелата на смирненскиот епископ и светител Вукол, по чија смрт и 

самиот станува епископ на Смирна.45

Во конхата на апсидата е прикажана Богородица означена со епитетот 

Платитера (МР ©У Н ПААТНТЕРА)46 помеѓу архангелот Михаил (М) од 

нејзината лева страна и Гаврил (Г) од нејзината десна страна (сл. 19). 

Богородица е претставена во цел раст, од типот Оранта47 * фланкирана од
48архангелите во царски далматики и со рацете подадени кон неа. 

Иконографскиот тип Платитера подразбира сликање на Богородица Оранта 

со претставата на Христос (во медалјон) на градите.49 Со епитетот

4;М.П. Псиснбоо, нав. дело, 149-151.
Ј Исто, 151.
М. Медив, Стари сликарски приручници III, 397.
Н. 0е1еБауе, пау. <Мо, 485; Пролог, 118.
Со конзерваторските зафати Богородица е погрешно назначена како: МНР1ААТНТЕРА. 

Оригиналниот натпис го согледавме во документарната серија посветена на овој манастир, в. 
Топлички манастир - Закопана мистрија (сценарио и текст: К. Балабанов), Скопје 
1979/Производство ТВ - Скопје 1984.

Опширно за иконографскиот тип на Богородица Оранта, в. П. Кондаков, Иконографии 
Богоматери, II, С. Петербургн-Петроградв 1915, 66-103.

За иконографијата на архангелите во царски костум, в. М.О. Рагаш, Кесопѕ1гисЦп§ Ље КеаШу 
°Пта§еѕ, Вугапбпе Ма1ег1а1 СиИиге апс! КеНфоиѕ 1сопо§гарНу (11* -  15љ СепШпеѕ), БеМеп-ВоѕДт 
2003,42-50 (со примери и литература).

Исто, 103-123.

45



П л а т и т е р а ,  т а а  е  н а с л и к а н а  и  в о  к о н х а т а  н а  а п с и д а т а  н а  ц р к в а т а  С в . А т а н а с и ј  

в0  С л о е ш т и ц а .50

На источниот тимпанон во рамките на Вознесението Христово била 

насликана св. Риза (ТО АГКЖ [јУ1АХАНА10 |К).51 Останати се само краевите 

на ткаенината украсена со црвен вез, но Христовиот лик не е сочуван поради 

оштетувањата што настанале со проширувањето/отворањето на прозорското 

окно. Претставувањето на св. Риза во олтарскиот простор станува 

карактеристика на многу поствизантиски споменици, меѓу кои се и делата на 

охридската сликарска школа од XV век.52 Во црквите коишто не се 

надвишени со купола, многу често Христовиот неракотворен лик се слика на 

источниот ѕид над конхата на олтарската апсида, иако со ваквата 

местоположба Мандилионот ја губи традионалната врска со наосот. Меѓутоа, 

во олтарскиот простор св. Риза добива нова идејна целина, односно со 

воспоставувањето на вертикалната врска помеѓу Богородица од калотата и 

Христовиот лик над неа, се истакнува идејата на инкарнацијата.53 Со 

вметнувањето, пак, на св. Риза во сцената Вознесение, Христос го остава 

Мандилионот на следбениците како доказ за својот престој на земјата и 

својата богочовечка природа.54

Во лачното поле на јужниот ѕид е насликано Исцелувањето на 

раслабениот кое во голема мера е оштетено (сл. 20; ск. 4).55 Сочувана е 

претставата на Христос, кој во левата рака држи свиток, а со десната го 

благословува раслабениот. Зад него се оштетените фигури на апостолите, 

меѓу кои прв пристапува Петар. Пред Христос се наоѓаат претставите на две 

момчиња во кратки туники, кои на своите плеќи го носат одарот, на којшто е 

положен раслабениот. * 5

Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, 
Прилеп 2003, 28, сл. 18.

Поопширно за св. Риза, в. А. Серафимова, Фрескоживописот во црквата Св. Димитрија во 
Охрид во контекст на градското сликарство од втората половина на XIV век, ЗСУММ 6, 
Скопје 2007, 75-77 (особено заб. 52-59).

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, ск. 15 (Велика 
Преспа), ск. 32 (Долгаец), ск. 48 (Лешани), ск. 77 (Лескоец), ск. 83 (Св. Никола Болнички I).
5 Сп. С. Пејиѓ, Мандилион у послевизантијској уметности, ЗМСЛУ 34-35, Нови Сад 2003, 84.
55 Исто, 87.

Натписот не е сочуван.
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Иако многу оштетена, сепак станува јасно дека во топличкиот олтар е 

прикажано Исцелувањето на раслабениот од Капернаум.''6 За  илустрирање на 

овој настан е следено кажувањето на евангелистите Матеј (IX, 1-8), Марко (II, 

р12) и Лука (V, 18-26). Од тројцата евангелисти, само Марко и Лука 

раскажуваат дека раслабениот пред Христа бил спуштен на одар преку 

кровот на куќата со помош на јажиња, додека единствено Марко го 

споменува местото Капернаум.56 57 *

Во втората зона на истиот ѕид е Исцелувањето на слепродениот (сл. 

21; ск. 5).5Ѕ Христос му ги помазува очите на слепиот, кој веројатно се потпира 

на бастун, а зад Христос се групирани апостолите. Епизодата со плакнењето 

на очите во Силоамската бања,59 што вообичаено се претставува на десната 

страна на сцената е речиси целосно исчезната, а сочуван е само мал дел од 

фигурата на слепиот.

Детален опис на случката дава евангелистот Јован (IX, 1-7). Уште од 

најраните примери, сцената е прикажана во две епизоди: помазувањето на 

очите на слепиот и плакнењето на очите во Силоамската бања.60 

Писцината/базенот, што не е сочуван во нашиот пример, е многу значаен 

елемент преку кој се нагласува баптизмалната симболика на оваа сцена.61

Исцелувањето на двајцата слепи (О КЛМЕЖЈС ТОУС ДУО 

Т1ФАОУС) се наоѓа во лачното поле на северниот ѕид (сл. 20). Пред 

едноставно насликаниот ридест предел е прикажана фронталната Христова

56 Одвојувањето на случките од Капернаум и Витезда го извршил П.А. Андервуд, преку 
примерот од Кахрие џамија, каде се прикажани двете исцеленија, в. ТДе Капуе Цјагш, НЈѕГогѓса! 
1п1гос1ис11оп апс! ОеѕспрИоп оѓ Ље Моѕајсѕ апЈ Ргеѕсоеѕ, Уо1. 1, Ие\у Уогк 1968, 132; 1ѕДо1, Ѕоте 
Рго1з1етѕ т  Рго§гатѕ ап<1 1сопо§гарИу оѓ МѓпѓѕИу Сус1е, во: ТИе Кагјуе Ојатѓ, Уо1. 4 (е<1. Р.А. 
1Јпс1ег\уоосЈ), Ргтсе1:оп 1974, 289-297.
57 Ј. НаѕИп§ѕ, А ОтИопагу о! СИгѓѕ! апс1 Иге Соѕре1ѕ: Уо1. I, (Аагоп -  К1о\у1ес1§е), ЕсИп1зиг§ 1906,270. 

Натписот не е сочуван.
За иконографијата на оваа епизода и нејзината поставеност во сцената, в. А. Серафимова,

Сликите на литургиските перикопи во Кучевишкиот манастир (1591), ЗСУММ 2, Скопје 
1996,187.
60 Исто, 187 и заб. 69.

За симболиката и формата на кладенецот, најопширно кај: Истата, Кучевишки манастир, 
89 и заб. 30; Истата, Чуда и поуке Христове у шишевском манастиру Светог Николе (1630), 
Саопштења ХК Београд 2008, 141 (особено: заб. 108-112); в. уште: И. ДрпиЕ, Три сцене из 
Циклуса Христових чуда и поука у сопоЕанском ексонартексу, Саопштења XXXIV, Београд 
2003,114-120 (со наведена литература).
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претстава, кој со десната рака благословува, а во левата држи затворен 

свиток. До него се насликани само двајца апостоли, Петар и Јован. Во десната 

половина на композицијата се претставени двајцата слепи, кои се потпираат 

на бастуни.
Со оваа композиција е илустриран моментот кога двајцата слепи го 

замолуваат Христос да им го врати видот (Матеј IX, 27-31; Матеј XX, 30-34). 

Во сликарскиот прирачник е дадено упатството дека Христос треба да им ги 

допира/помазува нивните очи.62

Над оваа сцена, во втората зона на северниот ѕид е насликано 

Неверувањето на Тома (Н 'В1ААНС1С ТОУ 0ОМА) (сл. 21). Христос стои 

над подножник пред заклучените порти меѓу двете апостолски групи со 

ореоли. Тој со левата рака го придржува синиот химатион, додека десната 

рака му е подигната откривајќи ја раната на слабината. Прв од левата група 

пристапува Тома кој со показалецот од десната рака ја допира Христовата 

рана. На десната страна се апостолите предводени од Петар кој има 

карактеристична положба на рацете. Под апостолите нема под, така што 

изгледа како тие да "лебдат". Во заднина е насликана куполна градба, со два 

странични брода со одделни влезови.63

Оваа случка единствено ја опишува евангелистот Јован (XX, 26-29). 

Топличката сцена припаѓа на симетричните решенија, коишто преовладуваат 

во поствизантиските истовидни сцени.

Прикажувањето на сцени од Христовата јавна дејност во олтарскиот 

простор не е непознато во сликарската традиција.65 Трите сцени од 

Христовите чуда и дела и едната која припаѓа на посмртните јавувања во 

топличкиот олтар се независни од литургискиот календар и не претставуваат

* М. МедиН, Стари сликарски приручници III, 270.
Идентична градба е прикажана во сцената Исмејување Христово на северниот ѕид на 

наосот од топличката црква, но и во Неверувањето на Тома од Поганово (Б. Живковик, 
Поганово. ск. 30) и во Преображение на Метеори - 1483 (Е.14. Оеогѕќѕоуашн, Беѕ рет!игеѕ 
тига1е с1и УЈеих Са1оНсоп 4и топаѕГеге Ое 1а ТгапѕЃ1§игаНоп аих МеГеогеѕ (1483), АШепеѕ 1992, р1. 59).

Долг список на сродни сцени в. кај: А. Серафимова, Сликите на литургиските перикопи, 
185-186 (особено заб. 44-47); Истата, Кучевишкиот манастир, 87, заб. 3-6; Истата, Чуда и 
поуке Христове, 135.

Б.В. ПоповиН, нав. дело, 84, заб. 51.

48



циклусна целина. Од Цветниот триод се одбрани само Томината недела и 

неделата на слепродениот. Во Македонија, сцените од Цветниот триод со 

Христовите поствоскресни јавувања здружени во една идејно-тематска 

целина според литургискиот обред, се прикажани во Кучевишкиот (1591)67 и 

Шишевскиот манастир (1630).68

Л. Мирковик, Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника 
Православне источне цркве, Београд 1961,212-219.
б8 А. Серафимова, Сликите на литургиските перикопи, 179-196.

Истата, Чуда и поуке Христове, 127-148.
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Л р о г р а м а  н а  с в о д о т

</4ро темето на сводот се насликани шест претстави (и.-з.): Христос од

Вознесението, Христос Пантократор, Старецот на деновите, Приготвениот 

престол, Ангелот на Великиот совет и Преображението Христово (сл. 24). 

Преображението и Вознесението припаѓаат на циклусот Велики празници, 

така што тие се обработени во рамките на тој циклус, иако Христос од 

Вознесението останува како една од хипостазите на света Тројца. Сите 

претстави, освен Преображението, се прикажани во насока/правец исток- 

запад.

.^рисшос Паншокрашор (1С ХС О ПАХТОКРАТООР) е облечен во

пурпурен хитон и темносин химатион (сл. 25). Со десната рака благословува, 

а во левата држи затворено евангелие. Во краците на крстот впишани во 

нимбот се испишани буквите ОЃЖ (2 Мојсеј/Исход III, 14). Околу допојасната 

претстава на Седржителот е испишан текстот: ј  ГЕ СГ 11(С)ЕС(С) N(1 ^ШЛК)

пгнѕгШ) • (х)слвш1птн &В5ДШХПН16 ш ш и и н х  • гнЈдггшнтн сш  хмр(т)вшвлгеншнх •
Е1ДОТНТН ЕЕ СНОНТ НМС «  • Н Џ Ж  СГО (Псалм 101/102, 19-22). Христос е 

опколен од еден ангел и симболите на четворицата евангелисти, прикажани 

според описот во Откровение IV, 7 и Езекил X, 14. На југозападниот агол е 

насликан орелот - Јован (I©), на северозападниот е ангелот - Матеј (МА0Е), 

лавот -  Марко (МАРКОС) е прикажан на југоисточниот агол и телето, 

симбол на ЈТука (АУК) е на североисточниот. Над нивните симболи се 

испишани и зборовите: АДОТЈТА (Матеј), ВОСОХГА (Лука), К(Е)КРАГОТА 

(Јован) и К(аг) ЛЕГОША (Марко), коишто се дел од Литургијата на св. 
Јован Златоуст.1

С И . А .  Ѕташѕоп - С. Вего1с1, ТДе Огеек ТЈ1иг«Јеѕ, СДЈеРу ѓгош Оп§та1 АиШогШеѕ, Уег1а§ 1971, 48; 
СЕ. Наттопс! - Р.Е, Вп§Мтап, АпсЈегИ ЦИиг̂ ѓеѕ оѓ Ље Еаѕ1, Цопс1оп 1878 (гергт! Ооццаѕ Ргеѕѕ 1ХС 

. 630; Р.Е. Вп^Мтап, УШцдеѕ Еаѕ1егп апс! \\Шѕ1егп: Рет§ Ше Тех1ѕ Оп§Јпа1 ог Тгапѕ1е1ес1 оѓШе
Рппсјра! игиг§јеѕ оРШе СРигсР, ЕаѕГегп Екиг^пЦ, Охѓогс! 1896, 323.
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Натписот околу Христовата претстава е особено чест и популарен во 

оствизантискиот период и се смета дека се врзува за поробените народи.2 

Воедно, во науката е искажано и мислењето дека старозаветните зборови се 

поврзани со предвестувањето на Второто Христово доаѓање,3 но и со 

фалењето на Господ кој верните ги воведува во небесниот Ерусалим.4 

Претставите на евангелистите го симболизираат пеењето за Христовата 

победа над смртта на сите четири страни на светот и опоменуваат да се 

в н и м ава на големата тајна што доаѓа.5 Зборовите што се испишани над 

евангелистите се дел од победоносната песна и возглас од крајот на 

молитвата при принесувањето на даровите на Господ Саваот. Тие зборови се 

испишани и на иконостасниот крст од Полошкиот манастир (1584) и на тој од 

Зрзе (1617).6

Старецот на деновите (1С ХС О ПААЕ0С НМЕРОЖ) облечен во 

бела облека, е претставен со седа коса поделена на патец и бела кратка брада 

поделена на два дела (сл. 26). Тој со десната рака благословува, а во левата 

држи полуотворен свиток, чијшто текст не е сочуван. Во нимбот е впишана 

осмокрака рамка составена од два кисоида, со што се нагласува Христовата * 80

С. Радојчиќ смета дека овие стихови одговараат на положбата во која се нашле 
христијанските народи под османлиската власт, в. С. РадојчиК, Једна сликарска школа из 
друге половине XV века, ЗЈ1У 1, Нови Сад 1965, 77; в. уште: Е. Флорева, Средновековни 
стенописи. Вуково/1598, Софии 1987, 42, 77 (со примери и литература).
’ За најраното испишување и значењето на овој текст, в. Г. СуботиГ, Свети Константин и 
Елена у Охриду, Београд 1971, 71-72 (особено: заб. 5).

Сп. М. МарковиЕ, Програм живописа у куполи, во: Зидно сликарство манастира Дечана, 
Београд 1995, 102; С. СмолчиН-МакуљевиН, Манастир Трескавац у 15. веку и програм зидног 
сликарства наоса цркве Богородичиног Успења, ЗМСЈ1У 37, Нови Сад 2009, 51. За повеќе 
византиски примери, в. Г. БабиБ, Литургијске теме на фрескама у Богородичиној цркви у 
Пе1ш, Архиепископ Данило 11 и његово доба, Ме^ународни научни скуп поводом 650 година 
од смрти (1987), Београд 1991,377-378.

Сп. Л. МирковиЕ, Православна литургика (други, посебни део), Београд 1983, 94; В. 
Поповска-Коробар, Сведоштвата за Христовата двојна природа во живописот од нартексот
80 Св. Богородица Слимничка, ЗСУММ 6, Скопје 2007,168. За претставите на евангелистите 
околу допојасјето на Пантократорот, в. Г. БабиЕ, Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 
66- 68.

Сп. В. Поповска-Коробар, Белешки за иконостасот од црквата Свети Ѓорѓи Полошки, 
Културен живот 1/97, Година ХБП, Скопје 1997, 53-54, заб. 28; в. уште: Истата, Сведоштвата 
33 Христовата двојна природа, 168.
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цебеска слава и божествена моќ.7 Неговото допојасје е насликано во 

андорла 00 сложен облик8 и опкружено е од херувими и серафими. 

Иконографскиот тип на Старецот на деновите е произлезен од описот на 

пророкот Данило (VII, 9).

Цриготвениот престол ((НЕТ)НМАС1С) е насликан во ромб9 и 

опколен е од божествена светлина, составена од пет круга во ромбоиден низ 

од зелена, бела и црвена боја. Престолот со правоаголен наслон е декориран 

со бисери, а на него е положен синиот плашт и евангелието украсено со 

драгоцени камења, додека над нив е насликан гулабот/св. Дух. На престолот 

се издигнуваат копјето и губата, крстот со трновиот венец и клинците, а пред 

него е постолјето. Зад престолот стои еден ангел во царска далматика, а 

околу мандорлата има два огнени престоли и два ангели (сл. 27).

Илустрацијата на Хетимасијата е инспирирана од Псалмот IX, 7 и 

укажува на Приготвениот престол на кој ќе седне Судијата при Второто 

пришествие.10 Хетимасијата насликана во полуобличестиот свод се толкува 

како симбол на единството на св. Тројца и на трите хипостази во слава.11

Христос Ангел на Великиот совет (1С ХС ...ГГЕАОС) е прикажан во 

темноцрвен хитон и окер химатион. Со десната рака благословува, а во 

левата држи полуотворен свиток (сл. 28). Во лентата која ја опкружува 

ангелската претстава е испишан ирмос од петтата песна на Канонот на св. 

Дух: •(■ п, ш мнм 0% рдротрнш. • бш м го  аШн НГШ  ■ мна ПОДрИОЦЈП ГО

п о ш а  а н  ннмг ■ т Т м г к о го гн д а н  кг свттх ннстнвнмшТн • (оноцјно х т г в н к >цјс

Осмокракиот геометриски облик се врзува и за Христос како Старец на деновите во 
претставите на св. Тројца, сп. В. Мако, Геометријски облици нимбова и мандорли у 
средњовековној уметности Византије, Србије, Русије и Бугарске, Зограф 21, Београд 1990, 46. 
дИсто, 57.
За значењето на ромбот и неговата симболика, в. Исто, 44-45, 55.
Сп. М.О. Рагапј, КссопѕНисПп" Ље КсаШу оѓ 1та§еѕ, Вугапбпе Ма1егја1 СиИиге апс! КеНдЈоиѕ 

јсопо§гарКу (11111 -  15љ Сепѓипеѕ), БеѓсЈеп-Воѕѓоп 2003, 195.
Сп. Ц. Грозданов, Охридско ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980, 45 (со литература).
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СЛДВ0СЛ0БНН1П Т9 ЧДК0ЛКЖ19.12 Околу лентата со натписот се насликани

серафими.

Иконографијата на Ангелот на Великиот совет е произлезена од 

визијата за овоплотувањето на Божјиот Логос според кажувањето на Исаиј 

(VII, 14) и евагелистот Матеј (I, 18-20, 25).13 Оваа претстава како една од 

последните во рангот на четирите Христови лика ја симболизира врховната 

сила и присуството на божествената власт.14

Претставите на темето на сводот сочинуваат тематска целина која 

минала низ сложен осмислувачки процес од средината на XIV до почетокот 

на XV век. На територијата на Охридската архиепископија во текот на XV 

век, во еднобродните цркви засводени со полуобличест свод се бараат нови 

решенија за прикажување на божјата природа и едносушноста на света 

Тројца, втемелени на искуствата на постариот охридски живопис. Во нив св. 

Тројца најчесто се визуелизира преку претставите на Христос од 

Вознесението, Старецот на деновите и Приготвениот престол.15 Сликарите од 

охридската сликарска школа ја прифаќаат сводната програма со сведеното 

решение на св. Тројца кое прват се јавува во параклисот Св. Григориј 

(1364/65),16 а малку поинакви решенија нудела и сликарската програма од 

попречните бродови на Св. Константин и Елена17 и Богородица Болничка.18 

По бројноста на претставите од топличкиот свод, најблиска е сводната * 45

12 Прота С. Петковиб, Речник црквенословенскога језика, Срем. Карловци 1935, 21. 
Преземено од: А. Серафимова, Кучевишкиот манастир Свети Архангели, Скопје 2005,126. 
Р. ПетровиН, Истраживања и откриКа у манастиру Црна река, во: Манастир Црна ријека и 

Свети Петар Коришки, Приштина-Београд 1998, 49.
Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, ск. 29 (Долгаец), ск.

45 (Велестово), ск. 52 (Лешани), ск. 76 (Лескоец), 118 (Драгалевци), 135 (Бобошево).
В.1. "БуриВ, Византијске фреске у Југославији, Београд 1975, 73-74.
П СуботиП, Свети Константин и Елена у Охриду, 71-79.
За претставите на сводот од црквата Св. Богородица Болничка, в. А. Серафимова, Св. 

Богородица Болничка во Охрид, во: С13-КОМ: Сликарски висови, ремек-дела во Македонија 
(Х1-ХУ век), Скопје 2003; Истата, Света Богородица Болничка, во: Група автори, Охрид 
светско наследство, Скопје 2009,108.
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сликарска програма од црквите Св. Георгиј во Бањани,19 Св. Никола (Св. 

Дтанасиј) во Шишево20 Св. Спас во Добри Дол,21 Св. Јован Богослов во 

Слепче, Демирхисарско22 и Св. Никола во Слепче, Прилепско.23

19 На сводот на Бањанската црква се насликани претставите (и.-з.): Христос од Вознесението, 
Христос Емануел со крилја, Приготвениот престол, Старецот на деновите и Христос од 
Преображението, сп. В. Поповска-Коробар, Свети Ѓорѓи, во: Група автори, Македонско 
културно наследство. Христијански споменици, Скопје 2008, 52.

Во темето на сводот на црквата во Шишево се прикажани (и.-з.): Христос од Вознесението, 
Старецот на деновите, Христос Пантократор, Приготвениот престол и Христос Емануел, сп. 
С. Петковик, Зидно сликарство на подручју ПеКке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 1965, 
164.

На сводната површина во црквата во Добри Дол се насликани (и.-з.): Христос од 
Вознесението, Старецот на деновите, Христос Пантократор, Христос Емануел и Богородица, 
сп. Б. Видоеска, Црквата Св. Спас - с. Добри Дол, Скопско, ЗСУММ 2, Скопје 1996,168.
~ На сводот во црквата Св. Јован Богослов се наоѓаат претставите на (и.-з.): Христос од 

Вознесението, Христос Ангел на Великиот совет, Христос Пантократор, Христос Емануел и 
Богородица, сп. Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до 
крајот на XVIII век, Докторска дисертација, Скопје 1999, 47.

Темето на сводот на црквата Св. Никола го исполнуваат претставите на (и.-з.): Христос 
Емануел со гулаб во рацете, Христос Ангел на Великиот совет, Христос Пантократор, 
Старец на деновите, Христос Цар над царевите и Велики архијереј и гулабот/св. Дух како дел 
°Д композицијата Симнување на св. Дух, сп. Истиот, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 
2001,35.
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^ИКЛУСОТ ВЕЛИКИ ПРАЗНИЦИ

<0цените од Великите празници се простираат во горните зони на

наосот и олтарот. Празничниот циклус содржи 12 сцени вклучувајќи ги 

Мироносиците на Христовиот гроб и Слегувањето во пеколот, меѓутоа 

изоставена е сцената Симнување на св. Дух.1 Раѓањето и Крштевањето 

Христово во голем дел се оштетени, а од Сретението е останата само горната 

половина. Во празничните сцени, освен во Преображението, Вознесението 

Христово и Успението Богородичино, се вклучени и допојасните пророчки 

претстави со отворени свитоци испишани со текстови, коишто тематски се 

поврзани со композициите.2

Благовештението (О ЕВАГГЕЛ1СМОС) е прикажано од двете страни 

на апсидалната конха на источниот ѕид. Архангелот Гаврил (Г) е на северната 

страна, а избледената фигура на Богородица (МР ©У) е на јужната страна од 

конхата. Архангелот е облечен во црвена свечена далматика со вкрстен 

лорос, порабен со бисери и украсен со драгоцени камења. Прикажан во 

расчекор, гласникот и ја соопштува веста на Марија благословувајќи ја со 

десната рака, а во левата држи скиптар. Заднината ја исполнува двосливна 

градба и еден столб, преку коишто е префрлен цинобер велум декориран со 

бисери (сл. 29). На спротивната страна е Богородица облечена во темноцрвен 

мафорион под којшто има темносин фустан. Таа е насликана како стои пред

Во овој период, иако ретко, се случува изоставување на сцената Симнување на св. Дух, а 
како главна причина за тоа се наведува недостигот од доволен простор, сп. С. Петковиќ, 
Зидно сликарство на подручју ПеДке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 1965, 69. Меѓутоа, 
Во Топличкиот манастир не станува збор за целосно испуштање на сцената, бидејќи таа е 
насликана на источниот ѕид на припрата во рамките на друг идејно-тематски склоп, но оваа 
сликарска целина засега не е предмет на нашето истражување.

С- Петковиќ укажува на зачестеното сликање на пророчките попрсја во рамките на 
композициите во живописот од XV до XVII век, особено нагласувајќи го примерот со 
манастирот Црна Река, в. С. ПетковиД, Зидно сликарство (1557-1614), 108, заб. 213. За други 
иримери во кои пророците стануваат дел од литургиските празници, вклучувајќи ги и овие од 
т°пличкиот наос, в. М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, Скопје 2007, 37, заб. 112-113.
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престол без наслон, украсен со токарени столпчиња,3 врз кој се положени две 

перничиња со темносина и црвена боја. Над нејзината благо наклонета глава 

се спушта светлосен зрак каде што е илустриран св. Дух во облик на гулаб, а 

Богородичиниот лик е во целост избледен. Во левата рака држи вретено, 

додека гестот на нејзината десна подигната и отворена дланка упатува на 

мигот на зачуденост од добиената вест. Во заднина е прикажан преграден ѕид 

зад којшто се издигнува двосливна градба, претставувајќи дел од 

архитектурата на градот Назарет (сл. 30).

На северната страна, под претставата на архангелот Гаврил се наоѓа 

стоечката фигура на младиот голобрад пророк Соломон (О ПРОФНТНС 

СОЛОМОБЈ) во царска одежда, кој на главата носи отворена круна украсена 

со бисери (сл. 31). Под Богородичината претстава е избледената фигура на 

пророкот Давид (О ПРОФНТНС ЛА[В1Д]4 (сл. 32). Покрај претставата на 

царот Соломон има свиток на којшто пишува: ЕГО АЕ КЛН№Ш ТОУ 

ВАС1ЛЕ[ОС] К(ОРН) К<Е>КЛНКА СЕ П<Р>Ш О ВЛЕ1ЈОП СУ ТШ ХАРТП,5 

(сл. 31а) Текстот покрај царот Давид е сосема избледен и нечитлив.

Благовештението е илустрирано според раскажувањето на Лука (I, 26- 

38) и Протоевангелието на Јаков/1 Од иконографските елементи ја

3 Насликаните токарени столпчиња се идентични со тие од игуменскиот стол, што припаѓал 
на Топличкиот манастир, в. К. Балабанов, Нови податоци за манастирот и манастирската 
црква Свети Никола Топлички, Културно-историско наследство на НР Македонија II, Скопје 
1956, 15, сл. 18. За сликањето на токарените столпчиња и во рамките на други 
претстави/композиции, в. кај: А. Серафимова, Кучевишкиот манастир Свети Архангели, 
Скопје 2005, 49.

Во транскрипцијата на натписите и текстовите се употребени ознаките: < > за испуштени 
букви и грешки, ( )  за скратувања и [ ] за изгубени/оштетени букви.

Текстот припаѓа на Соломоновото видение/пророштво, меѓутоа последниот збор ха Ргу 
(=благодет), всушност е дел од текстот/видението на царот Давид, в. А. ПалаболооХоо- 
Керадѕос;, Ашуг|о1оо тоо ек Фооруа, ЕррцуЕга (̂ соурафпсѓц; тѕхуцс;, ПетроолоКц 1909, 
146 (понатаму: Бепуѕ сЗе Роигпа). Почетните зборови од истиот текст се испишани на свитокот 
ча царот Соломон и во вестибилот на топличкиот северен параклис како дел од 
композицијата Пророците Те навестија (лични белешки). Текстот е испишан и на 
Соломоновиот свиток на Царските двери од црквата Св. Богородица Болничка (средина на 
XVI век), в. С. Цветковски, Царски двери од XVI век во црквите од Струга и струшко, 
Јубилеен зборник - 25 години митрополит Тимотеј, Охрид 2006, сл. 9.

С. 'ПѕсНепбогГ, ЕуапцеНа АросгурНа, асНпНФѕ р1ипгшѕ СосНсПзиѕ цгаесѓѕ е! ЅаГЈп 1ѕ тах1тап рагГет 
пипс Р1'1тит сопѕиШѕ афие тесШогит сорѓа тѕЈ§пЈНиѓѕ, Бѓрѕѓае 1853, 21-22 (понатаму: АросгурНа); 
в- уште англиски преводи на апокрифните евангелија: М.К. Јатеѕ, ТНе АросгурНа! 14е\у 
ТсѕСашепЦ Охѓогс! 1960, 43; Ј.К. ЕИѓоН - КН. Ј. МопГацис, ТНе АросгурНа! Ие\у ТеѕѓатеМ. А СоПесНоп

56



издвојуваме царската облека на архангелот и скиптарот во неговата рака, 

цјто не се споменати во евангелието. Во науката постои мислењето дека 

почнувајќи од XIV век, особено од втората половина на истиот век врз 

решението на архангелот облечен во дивитисион, можно влијание извршиле 

благовештенските сцени од Акатистот.* 7 Ваквиот иконографски елемент се 

следи и во делата на охридските сликари, кои работат во текот на XV век.8 * Во 

рамки на композицијата варирачка компонента е и положбата на 

Богородица,у која во нашиот пример е насликана во стоечки став,10 а поради 

избледувањата не е сосема јасно што држи во десната рака (ск. 6). Со помош 

на компаративните проследи на делата со иста тематика, што му се 

атрибуираат на истиот/топличкиот мајстор, може да се претпостави дека таа 

држела нишка од преѓа.11 Во однос на пророчките претстави, познато е дека 

старозаветните цареви Давид и Соломон најчесто се сликани во близина на 

Благовештението, бидејќи нивните пророштва се протолкувани како 

предзнак на овоплотувањето.12 Сликарскиот прирачник препорачува

оѓ АросгурДа1 СДгЈѕБап БќегаШге 1п ап Еп§1ѓѕБ Тгапѕ1аБоп ВаѕеД оп М.К. Јашеѕ, ОхѓогД 1993 (герпп! 
2005), 48-68.
7 Сп. А. Серафимова, Фрескоживописот во црквата Св. Димитрија во Охрид во контекст на 
градското сликарство од втората половина на XIV век, ЗСУММ 6, Скопје 2007, 69.
8 Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, ск. 41 (Велестово), ск. 
48 (Лешани), ск. 68 (Баница), ск. 109 (Матка).

0. МП1е1, КесДегсДеѕ ѕиг ПсоподгарДЈе с!е ГЕуап§Ие аих XIV2, XV2 е! XVI2 ѕѓес1е сЈ'аргеѕ 1еѕ 
шопишепГѕ 0е МЈѕДа 0е 1а Масебоше е! «Зи Моп! АШоѕ, Рапѕ 19602, 67-92; Н. ПокровскШ, 
Евангелие вт. памнтникахт. иконографш, С. Петербургв 1892,3-40.

Сликарскиот прирачник препорачува сликање на Богородица во стоечки став (М. МедиБ, 
Стари сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из Фурне, 
Београд 2005, 257), меѓутоа во XVI век се следи рамноправно претставување на седнатата и 
седечката фигура на Богородица, поопширно в. кај: А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 
63,258 (со исцрпно наведени примери и литература).

Овој детаљ го запазуваме на иконата Благовештение од Слепченскиот манастир (в. В. 
Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, Скопје 2004, 227, сл. 23), Царските 
Двери од Археолошкиот музеј во Лерин (в. М.М. Машниќ, Две новоатрибуирани дела на 
големите сликари од XVI век, Онуфриј од Аргос и Јован од Грамоста, ЗСУММ 3, Скопје 
2001,151, сл. 5) и на Богородичината претстава од Благовештението во северниот параклис 
ва Топличкиот манастир (лични белешки).

Сп. Г. БабиН, Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 99. За заедничкото претставување 
на Царевите Давид и Соломон, како некој вид топос со кој се укажувало на историчноста на 
Ќристовото овоплотување и длабоката врска со Благовештението низ текстовите на нивните 
свитоци, в. Д. ВојводиБ, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005, 48-
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испишување на текстот од Псалм (44, 10) на Давидовиот свиток и цитат од 

]\Дудрите изреки (XXXI, 29) на свитокот на цар Соломон.13

Раѓањето Христово (Н ГЕ>КН>НС1С) се наоѓа во јужната половина 

на сводот во олтарскиот простор (сл. 33; ск. 7). Централно е прикажана 

Богородица (МР 0У) која лежи на црвена постела и со главата е свртена кон 

повиениот Младенец во колепката, а во внатрешноста на пештерата се 

насликани волот и ослето. Од небото се спушта трикрак зрак што паѓа врз 

фигурата на Богородица. Зад карпестиот пејсаж, во левиот горен дел, 

ангелски хор го воспева радосното случување. Предводникот, пак, на десната 

ангелска група му ја пренесува веста за раѓањето Христово на еден пастир 

(Лука II, 9-12), чија фигура е делумно оштетена. Оштетувањата 

продолжуваат и во долниот дел на сцената, каде се гледаат само фрагменти 

од (две) бели капи. Во средиштето на долниот дел на сцената е претставен 

замислениот Јосиф, потпрен на својата лева рака. Епизодата со капењето на 

Младенецот е сместена во левиот долен агол. Зачувана е само една жена 

облечена во црвен фустан и зелена наметка со бела капа на главата, која со 

левата рака го држи малиот Христос, кој пак, исправено стои во водата. 

Сцената е заокружена со тројцата мудреци, кои следејќи ја ѕвездата пеш 

стигнуваат до пештерата,14 а во рацете држат злато, ливан/темјан и елеј со 

што го даруваат Христа (Псалм 71,11; Матеј II, 11).

Во левиот горен агол, над претставата на тројцата мудреци е 

прикажано допојасјето на пророкот Исаиј (О ПРОФНТНС НСА1(АС)). 

Старецот со седа долга коса и долга брада е облечен во црвен хитон и 

зеленикав химатион.15 Десната дланка му е токму над фигурите на мудреците, 

а во левата рака држи свиток на кој е испишано: А14АТЕАЕ1 АСТРО<К> Еѓ,

Оепуѕ с1е Роигпа, пау. с!е1о, 82.
Пвангелистот Матеј (II, II) ги наведува тројцата мудреци и нивните дарови, но не го 

соопштува начинот на патувањето, додека според упатството во сликарскиот прирачник на 
Дионисиј од Фурна, тие треба да бидат претставени на коњи, в. М. МедиБ, Стари сликарски 
приручници III, 259.

Пророкот Исаиј е насликан според описот во сликарските прирачници: Исто, 243.
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ЈдКСОВ К(А1) АКАСТНСЕТ<А1> АН(0РСОП)ОС Е^ 1(СРА)НЛ16 ш т о  

претставува цитат од Четвртата книга Мојсеева (Броеви) XXIV, 17.17 

Пророчкиот текст гласи: "Изгрева ѕвезда од Јакова, и се издига довек од 

Израилот."18

Младиот голобрад пророк Захариј (О ПРОФНТНС 2АХАР1(АС)) се 

наоѓа на спротивниот, десен горен агол. Со десната рака покажува кон 

Младенецот во јаслите/животните, а во левата рака го држи отворениот 

свиток на кој е испишано: ЕГИШ ВОУС ТОМ П01НТНК К(А1) 0К<0>С Т1Ш 

ФАТЧН ТОУ К(УР10)У АУТОУ19 (Исаиј I, 3). Текстот се однесува на 

претставите на животните, илустрирани според пророчките зборови на Исаиј: 

"Волот го познава стопанот свој, и оселот - јаслите на господарот."

Јадрото на ова случување произлегува од евангелските кажувања 

(Матеј II, 1-10; Лука II, 6-17), додека епизодите кои ја надополнуваат сцената 

се инспирирани од бројните поетски, хомилиски и апокрифни дела.20 Токму 

преку овие епизоди се пополнуваат празнините, кои се испуштени во 

канонските евангелија. За Јосиф кој е издвоен од главното случување и е 

свртен со грб кон Богородица и Младенецот е искажано мислењето дека со 

ваквата местоположба на дискретен начин се укажува на неговиот сомнеж во 

татковството.21 Поради оштетувањата не е јасно дали во нашиот пример е 

илустриран моментот на сомнежот на Јосиф или, пак, тој разговара со некој

16 Во црквата Св. Атанасиј Музаки во Костур (1385) овој текст е испишан на свитокот на 
пророкот Авакум, насликан на источниот ѕид, кој со раката покажува кон сцената Раѓање 
Христово, в. Ѕ. Ре1екашсНѕ -  М. СНаШсЈаШѕ, Каѕ1опа, АФепѕ 1986, 110, Ѓ1§. 3.

А.М. Огау§аагс1, 1пѕспрНопѕ оѓ 010 Теѕ1атеп( Ргоркесјеѕ т  ВухапИпе Скигскеѕ, А Са1а1о§ие, 
КбрепНатп 1974, 22. Во Ерминијата на Дионисиј од Фурна во врска со Раѓањето Христово се 
препорачува текстот на Исаиј IX, 6, в. Оепуѕ Ое Роигпа, пау. 0е1о, 77.

Библиските текстови на македонски јазик се цитирани според: Свето Писмо на Стариот и 
на Новиот Завет, Скопје 2002.

оа исчитувањето, правилното испишување и идентификувањето на текстовите на пророкот 
Захариј, пророкот Варух од Крштевањето, Јаков од Лазаревото воскреснување, Агеј од 
Распетието и пророкот Јоил од Мироносиците на гробот ми помогнаа проф. д-р Валериј 
Софрониевски и демонстраторот Андреј Сених на кои во оваа пригода им ја изразувам 
мојата голема благодарност.

0- МШеЦ пау. <Је1о, 93-164; М. МарковиБ, Циклус Великих празника, во: Зидно сликарство 
манастира Дечана, Београд 1995,108 (со литература).

Сп. А. ОгаБаг, СНгѓѕбап 1соподгарИу. А Ѕ1ис1у оѓ Иѕ Оп§тѕ, РппсеЈоп 1968, 180. За 
местоположбата на Јосиф, в. уште: Ј. БаГоп1:ате-С>оѕо§пе, 1сопоцгарИу оѓЉе Сус1е оѓШе Гпѓапсу оѓ 
СНпѕц ТИе Кагјуе Бјат!, Уо1. 4, РппсеШп 1975, 209-210.
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од пастирите, како што е прикажано на иконата Раѓање Христово од 

Слепченскиот манастир, што му се атрибуира на истиот сликар.22 

фрагментите од двете капи не наведуваат на претпоставката дека на тоа 

место бил прикажан меѓусебниот разговор на пастирите,23 карактеристичен 

за сцените насликани од т.н. костурска работилница од крајот на XV век.24 

Ц1то се однесува до оштетената фигура на десната страна на сцената и во 

директна аналогија со слепченската икона,25 26 сметаме дека на ова место бил 

претставен млад пастир кој свири на кавал.2Г’ Слична поставеност на пастирот 

се среќава во репертоарот на двете водечки сликарски работилници од XV 

век, охридската27 и костурската.28 Капењето, пак, кое не се заснова ниту на 

евангелските, ниту на апокрифните стории29 е традиционална случка 

преземена од секојдневниот живот, што следува по раѓањето.30 Во 

топличкиот пример, Младенецот е насликан во вода, како што најчесто се 

прикажувал уште од постиконоборечкиот период.31 На овој начин малиот 

Христос е честопати прикажуван и во ѕидните слики во изведба на охридската 

сликарска школа32 и на костурската сликарска работилница од XV век.33

22 На слепченската икона е прикажан само еден пастир, в. В. Поповска-Коробар, Иконите од 
Музејот на Македонија, 228, сл. 24.
23 За мотивот произлезен од кажувањето на Лука (II, 15-17), в. кај: О. МШе1, пау. Де1о, 124-132.
24 Сп. Ц. Внлева, Сцената Рождество Христово в Кремиковскии и Погановскил манастир в 
контекста на Костурската художествена продукцин, Ниш и Византија IV, Ниш 2006, сл. 1 
(Кремиковци), сл. 2 (Поганово), сл. 3 (Св. Никола на монахињата Евпраксија во Костур), ск. 
5 (Преображение - Метеори).
25 Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 228, сл. 24.
26 За музичките инструменти во рацете на пастирите, в. Г. Бабиќ, Циклус Христовог 
детињства у пределу с хумкама на фресци у Грацу, Рашка баштина 1, Краљево 1975, 51 (со 
литература).
27 Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 16 (Голема Преспа), ск. 33 (Долгаец), ск. 
42 (Велестово), 49 (Лешани), ск. 78 (Лескоец), ск. 111 (Матка).
28 Сп. Ц. Вљлева, нав. дело, сл. 1 (Кремиковци), сл. 2 (Поганово), сл. 3 (Св. Никола на 
монахињата Евпраксија во Костур), ск. 5 (Преображение - Метеори).

Н. В. Покровскш, нав. дело, 77-81; Ј. Гаѓоп1:ате-Ооѕо§пе, пау. Де1о, 211-213.
Сп. Б. Оиѕрепѕку - V. Боѕѕку, ТИе Меашп§ оПсопѕ, Ием' Уогк 1982, 160.
Меѓу најраните познати примери, епизодата е илустрирана во Хлудовскиот псалтир од IX 

век, в. М.В. ИЦепкина, Миниатк>рБ1 Хлудовскои псалтвфи, Москва 1977, (161. 2 у); за други 
примери в. уште: Г. БабиГ, Краљева црква, 143, заб. 289-292.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 16 (Голема Преспа), ск. 42 (Велестово), 
ск. 78 (Лескоец), ск. 111 (Матка).

Б. Живковик, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиБ), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986, ск. 20 (Поганово); ЕЛ4. Оеог§Иѕоуапп1, Беѕ реѓпШгеѕ 
шига1е би УЈеих СаЈоНсоп би топаѕЈеге Ое 1а Тгапѕѓфигабоп аих МеЈеогеѕ (1483), АШепеѕ 1992, р1. 35
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Зраците на витлеемската ѕвезда во речиси сите познати средновековни и 

доцносредовековни примери паѓаат врз претставата на новороденчето.34 

Зракот врз фигурата на Богородица го наоѓаме во неколку споменици од XV 

век во т.н. охридска сликарска школа.35 Според искажаното, топличката 

сцена е најблиска на образецот што бил применуван од охридската сликарска 

школа и костурската работилница од последните децении на XV и почеток на 

XVI век.

Следната сцена на јужниот дел од сводот во наосот е Сретението (Н 

УПАПАОТН) (Лука II, 22-38), коешто е многу оштетено и речиси во целост 

уништено, а сочуван е само горниот дел, така што е оневозможена неговата 

потполна анализа. Видлив е мал дел од архитектурата и остатоци од 

централно поставениот балдахин, што сепак се доволен показател дека се 

работи за симетрично решение на сцената (ск. 8).

Во десниот горен агол на сцената е сочувано допојасјето на пророкот 

Илија (О ПРОФНТНС НА1(АС)). Тој е насликан со долга бела коса и брада и 

со наметка обрабена со крзно, а неговиот свиток во целост е изгубен. На 

левиот агол, од втората пророчка фигура е останат многу мал дел од ореолот 

и натпис кој го идентификува како пророк Еремиј (О ПРОФНТНС 

1ЕРЕМ1(АС)).

Во продолжение е насликано Крштевањето Христово (Н 

ВАПТНС1С) (сл. 34). Од централно поставената фигура на Христос (1С ХС) 

во реката Јордан сочуван е дел од главата, ореолот, нозете и постаментот од 

под кој излегуваат змијолики суштества. Од сегмент на небо над Христовата 

глава се симнува издолжен зрак во кој е насликан гулабот. Во левиот дел на 

сцената малтерот е сосема отпаднат со што во целост е уништена 

претставата на св. Јован Крстител и персонификацијата на реката Јордан. На 

Десната страна е претставена групата на ангелите со прекриени раце, кои се

(Преображение - Метеори); Ц. Вглева, нав. дело, сл. 1 (Кремиковци), сл. 3 (Св. Никола на 
монахињата Евпраксија во Костур).

Сп. Н. В. Покровскш, нав. дело, 42-47; 0. МШеЦ пау. Де1о, Ѓ1§. 35-36, Ѓ1§. 38-39, Ѓ1§. 40-44, Ѓ1§. 51, 
!§■ 62-64, %  68, Ѓ1§. 103.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 16 (Голема Преспа), ск. 33 (Долгаец).
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поклонуваат и учествуваат во ритуалот на крштевањето. Крај Христовите 

нозе во реката се гледа женската фигура што јава риба, која претставува 

персонификација на морето. Таа е облечена во зеленикав хитон и цинобер 

наметка, а се чини дека на главата има круна (ск. 9).

И оваа сцена во горните агли е дополнета со допојасните претстави на 

двајца пророци. На левиот агол е оштетената претстава на пророкот Елисеј 

(0 ПРОФНТНС ЕА1СА10С), чијшто текст не е сочуван. Негов пандан е 

пророкот Варух (О ПРОФНТНС ВАРУХ), насликан на десниот агол. 

Пророкот со седа кадрава коса и долга брада е облечен во сиво-зеленикав 

хитон и светлоцрвен химатион,36 а во левата рака држи отворен свиток со 

авторски текст: ПЕР1ВАЕПЕ ПРОС АИАТОААС 1Е(РОУСА)АНМ К(А1) 1ДЕ 

ТН<И> ЕУФРО<СУИНХ> (Варух IV, 36).

За илустрација на Крштевањето послужиле кажувањата на сите 

евангелисти (Матеј III, 9-11; Марко I, 9-11; Лука III, 21-22; Јован I, 29-34).37 * Со 

отворените небеса во вид на полукруг е изразено присуството на Бог, а со 

сликата на гулабот е илустриран св. Дух.зѕ Плочата врз којашто гази Христос 

и од под која извираат змијовидни суштества произлегува од Псалмот 73 (74), 

13 и се толкува како симболично-алегориски триумф над злото.39 * 

Персонификацијата на морето опишана во Псалмот 112/113, 3, за којашто 

претпоставуваме дека е насликана со круна на главата, на сличен начин е 

прикажана во Журче'10 и во Рилево.41

ј6 В о сликарскиот прирачник, Варух е опишан како старец со заоблена брада, в. М. МедиВ, 
Стари сликарски приручници III, 243, 247.

Опширно за иконографијата на оваа сцена, в. Н. В. Покровсши, нав. дело, 159-194; 0. МШер 
пау. с!е1о, 170-215; М. ТатиН-ФуриН, Икона Христовог крштења. Нова аквизиција из доба друге 
византијске ренесансе, ЗНМ 4, Београд 1964, 267-279; П. Костовска, Симболичкото значење 
на претставата на Христовото крштение во црквата Свети Никола во Варош, кај Прилеп, 
Ва1сапоѕ1аУ1са 26-27, Прилеп 1999-2000, 39-58; А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 65-66.

С. Мап§о, ТНе Ан оѓШе ВугапПпе Етрјге 312-1453, Еп§1е\уоос1 СНѓѕ 1972 (гершП 2007), 200.
Повеќе за детаљот в. кај: П. Костовска, Симболичкото значење, 39-58; Истата, Програмата 

на живописот на црквата Св. Никола во Варош кај Прилеп и нејзината функција како гробна 
капела, ЗСУММ 3, Скопје 2001,62-63.

Сп. Ј. Николиќ-Новаковиќ, Живописот во црквата Св. Атанасиј Александриски во Журче, 
Скопје 2003, 88-89 и Таб. VIII.

Сп. Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до крајот на XVIII 
Век, Скопје 2009, сл. на стр. 314 (Рилево).

62



Преображението Христово (Н МЕТАМОРФОС1С) е сместено на 

западниот дел во темето на сводот (сл. 35). Во ридестиот предел на гората 

Тавор централно е претставен Христос (1С ХС), облечен во сјајно бела 

облека. Со десната рака благословува, а во левата држи затворен свиток. 

Мигот на манифестирањето на божествената светлина е илустриран со 

мандорлата која го опкружува Христос, од која се шират светлосни зраци, 

што стигнуваат до двете соседни фигури. На левата страна стои пророкот 

Илија (1Л) со седа долга коса и брада,42 кој со левата рака покажува кон 

Христос. Десно од Христовата претстава е прикажан пророкот Мојсеј (М) 

како помлад светител со кафеава коса и кратка брада,43 а во рацете ги држи 

таблиците со Законот. Како сведоци на ова случување, во долниот дел на 

сцената се претставени тројцата апостоли Петар, Јован и Јаков со нимбови. 

Одлево е насликан Петар во полуседечка положба и гледа кон Христос, 

Јован во средината е свртен со лицето кон земјата, а оддесно е Јаков кој 

заштитувајќи се од силната светлина ги покрива очите со десната рака.44

Иконографијата на оваа тема е осмислена според исказите на 

евангелистите Матеја (XVII, 2-6), Марко (IX, 2-7) и Лука (IX, 28-35). Во 

поствизантискиот период бројни се примерите каде во западниот дел на 

сводот е прикажан горниот дел или целата композиција,45 како што е случај и 

со нашиот пример. Топличкото Преображение е предадено во традиционална 

иконографска схема, без вклучување на пролог и епилог епизодите. Директна 

паралела наоѓаме во слепченската икона со истата тема, со единствена 

разлика што апостолите на иконата се прикажани без нимбови.46 Во прилог,

Пророкот Илија како седокос старец е опишан и во сликарскиот прирачник, в. М. Медик, 
Стари сликарски приручници 111, 241.

За изгледот на пророкот Мојсеј, но во контекст на куполните програми, в. Љ. ПоповиП, 
Фигуре пророка у куполи Богородице Одигитрије у ПеПи: идентификација и тумачење 
текстова, во: Архиепископ Данило II и његово доба, Ме^ународни научни скуп поводом 650 
година од смрти (1987), Београд 1991, 446 (со примери и литература).

За положбите на апостолите во рамките на сцената Преображение, поопширно в. кај: Г. 
БабиК, Краљева црква, 150-151.

С. Петковиќ укажувајќи на тематската невоедначеност при осмислувањето на сликарската 
програма во сводните делови/партии, ги вбројува примерите во кои на сводот е прикажан дел 
пли, пак, целата композиција, в. С. ПетковиБ, Зидно сликарство (1557-1614), 73.

Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 228, сл. 25.
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пак, на изгледот на мандорлата47 интересно е решението на триаголниот 

светлосен/црвен зрак што ја опфаќа Христовата фигура. Аналогно решение 

на овој детаљ наоѓаме во голем број дела од поствизантискиот период, 

распространети на поширока територија.48

Лазаревото воскреснување (Н ЕГЕРС1С ТУ АА2АРУ) е поставено во 

јужниот дел на сводот, веднаш до Крштевањето. Во преден план се одвива 

чудото, односно чинот на воскреснувањето на Лазар. На левата страна стои 

Христос придружуван од апостолите, кој со десната рака благословува, а во 

левата држи свиток. Пред него се сестрите на Лазар, Марија и Марта кои во 

знак на благодарност му ги допираат и целиваат нозете. Во десниот дел на 

сцената е насликана допојасната фигура на Лазар во саркофагот, чиј 

поклопец го отстранува едно младо момче, а во близина има уште едно 

момче, кое го одвиткува платното со што бил обмотан покојникот. 

Заднината е исполнета со ридест пејзаж и архитектура предадена со мноштво 

детали. Пред портите на Витанија е прикажана насобраната толпа која го 

следи чудесниот настан (сл. 36).

Во оваа сцена е претставен само пророкот Јаков (О ПРОФЕГГНС 

1АКС0В), насликан на левиот горен агол. Младиот голобрад пророк со долга 

кафеава коса е облечен во сино-зелен хитон и цинобер химатион. Во десната 

рака држи свиток на кој е испишано: ТАДЕ А(Е)ГЕ1 К(УР10)С С<У>1Ѕ[А̂ (јО 

ТНИ С<У>ХТЕТР 1М<М>ЕNНN К(А1) ТАПОС (Михеј IV, 6, изменет).

47 Опширно за различните облици на мандорлата и нејзиното значење, в. А. Апс1георои1оѕ, 
МеСатогрНоѕЈѕ. ТИе ТгапѕѓфигаПоп т  ВугапНпе ТИео1о§у апс! 1сопо§гарИу, №\у Уогк 2005, 67-70, 83- 
85,90-95.

Ваквото решение на мандорлата многу често се повторува во спомениците од т.н. 
костурска работилница од XV век (Е.ТТ СеогдПѕоуапш, пау. с!е1о, 120, р1. 39; Н. Митревски, 
Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до крајот на XVIII век, Докторска 
Дисертација, Скопје 1999, сл. 46 (Трескавец - ок. 1485); В. Поповска-Коробар, Зидно 
сликарство с краја XV века у манастирској цркви Свете Петке код Брајчина, ЗРВИ ХБГУ, 
Београд 2007, 559; Б. ЖивковиН, Поганово, ск. 21), но и низ целиот поствизантиски период. 
За други примери, в. уште: В. Мако, Геометријски облици нимбова и мандорли у 
средњовековној уметности Византије, Србије, Русије и Бугарске, Зограф 21, Београд 1990,54. 
Гриаголниот зрак го забележуваме и во спомениците со слична сликарска програма со 
Топличкиот манастир: Св. Никола (Св. Атанасиј) во Шишево, Св. Јован Богослов - Слепче 
(теренски белешки) и Журче -1617 (Ј. Николиќ-Новаковиќ, нав. дело, сл. 30).
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Во топличката сцена, која е осмислена според исказот на Јован (XI, 38- 

44), вниманието го привлекува допојасната/седечка претстава на Лазар (ск. 

ЈО). Овој иконографски детаљ се забележува во неколку споменици од XIV,49 

но и низ целиот XV век, особено карактеристичен за сликарите од охридската 

сликарска школа.50 Лазар ја има истата положба и на иконата со иста тема, по 

потекло од с. Ехловец, Охрид, атрибуирано дело на зографот Јован од 

Грамоста.51 Лазаревата допојасна претстава ја наоѓаме и во по некој 

подоцнежен споменик од демирхисарскиот регион (Журче, Св. Јован 

Богослов - Слепче),52 но и во скопската област (Св. Георгиј во Бањани и Св. 

Никола (Св. Атанасиј) во Шишево).53

Влегувањето во Ерусалим (Н ВА1ФОРОС) е последна во низата сцени 

на јужниот дел на сводот (сл. 37; ск. 11). Христос се приближува кон 

градската порта јавајќи на бело осле, свртен кон апостолите, кои го следат. 

Со десната рака благословува, а во левата држи затворен свиток. На десната 

страна на сцената се издигнуваат ѕидините на Ерусалим, пред чиишто капии е 

насобраниот народ, кој со палмови гранки во рацете излегол да го пречека 

Царот Израилев (Јован XII, 12-13). Сцената е дополнета со претставите на две 

деца, кои ја фрлаат својата облека пред Христовите нозе, а третото дете е 

качено на дрво од каде со секирче ги пресекува палмовите гранки.

45 Сп. С. МЈПер пау. Је1о, 217 (Костур), 218 (Грачаница), 219 (Ватопед); Ѕ. Ре1екашсИѕ 
-  М. СкаЦПаШѕ, пау. с!е1о, 113, ѓ§. 7 (Св. Атанасиј Музаки - Костур); в. уште: С. Габелик, 
Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, 78; Г. СуботиК, Свети Константин и 
Елена у Охриду, Београд 1971, ск. 7.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 7 (Годивје), ск. 16 (Велестово), ск. 33 
(Долгаец), ск. 69 (Баница), ск. 78 (Лескоец). Во седечка положба Лазар е прикажан и во 
истовидната сцена во црквата Св. Никола на монахиња Евпраксија (сп. 2. Пѕѓекаллбоо, 
Кааторих 1. Во^аутгуаг Тогхоурафгат, ©ѕааакоугкт) 1953, кгу. 184а), во Св. Параскева во 
Јерископос на Кипар од крајот на XV век (сп. М. СиепоЦ Т1ге КеѕиггесНоп ап<1 Ље 1соп, 1Че\у Уогк 
1997, 156, %  49) и во манастирот Црна Река (Р. Петровик, Истраживања и открика у 
манастиру Црна река, во: Манастир Црна ријека и Свети Петар Коришки, Приштина- 
Београд 1998, 85, сл. 8).

Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 229, сл. 26.
^ Според теренските белешки.

За анонимните зографи кои сликале во последните два наведени споменици (Бањани и 
Шишево) е искажано мислењето дека своето ликовно образование најверојатно го стекнале 
°Д Јован Теодоров од Грамоста, сп. В. Поповска-Коробар, Зографи од кругот на Јован 
Јеодоров од Грамоста околу средината на XVI век, Зборник на трудови од научниот собир 
По трагите на академик Војислав Ј. Ѓуриќ", октомври 2006, САНУ и МАНУ, Белград и 

Скопје (во печат).
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Во рамките на оваа композиција е прикажан пророкот Малахиј (О 

ПРОФНТНС МАААН1) во горниот лев агол. Претставен како долгокос старец 

со долга брада,54 пророкот е  облечен во окер хитон и цинобер химатион. Со 

д е с н а т а  рака го држи свитокот со авторскиот текст: ТААЕ АЕГЕ1 К(УР10)С 

ПАНГОКРАТОР АПО АМАТОАОШ К(А1) ЕОС А<У>СМО[И] (Малахиј I, 11).

Во ликовното вообличување на топличката сцена се следени постарите 

византиски примери,55 насликани според кажувањата на сите евангелисти 

(Матеј XXI, 1-6; Марко XI, 1-6; Лука XIX, 29-35 и Јован XII, 12-13). 

Евангелистите кажуваат за насобраната толпа која го дочекува Христа, 

меѓутоа не ги споменуваат децата. Претставувањето на децата кои со својата 

чедност и чесност го препознале Христос, произлегува од апокрифните 

текстови и литургиската поезија,56 особено од апокрифното евангелие на 

Никодим.57 Топличката сцена е идентична со празничната икона од 

Слепченскиот манастирЗ8

Сцените од Великите празници продолжуваат на северниот дел на 

сводот со Распетието (Н СТ(АУ)РС0С1С) (сл. 38). Во центарот на 

композицијата се наоѓа крстот со опуштеното извиено Христово тело (1С 

ХС), покриено со бела перизома околу бедрата. На крстот пишува О ВСАТД^ 

(0 ВаслАѕгк; ттр; Аофп?) со што Исус Христос е означен како Цар Слави.59 

Во горниот дел, лево и десно од крстот се насликани персоницикациите на 

Сонцето и Месечината,60 а покрај краците на крстот се ангелите кои тагуваат.

54 Во Ерминијата на Дионисиј од Фурна, пророкот Малахиј е опишан како просед со заоблена 
брада (М. МедиЕ, Стари сликарски приручници III, 245), додека во Првиот ерусалимски 
ракопис (1566) и во Книгата на поп Данило (1674), како млад голобрад пророк (Истиот, 
Стари сликарски приручници II, Београд 2002,169,355).
55 0. МШеЦ пау. 0е1о, 206-268.
561ѕ(о, 281-282,284.
57 М.К. Јашеѕ, пау. 0е1о, 97.
^  Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 229, сл. 27.

Натписот е инспириран од апокрифното евангелие на Никодим, в. М. К. Јашеѕ, пау. сЗе1о, 124, 
132-139.

Симболите на Сонцето и Месечината ликовно решени како антропоморфни претстави во 
комбинација со геометриски или небесни тела, најчесто се толкуваат како персонификации 
на универзалноста на Христовата улога и моќ врз Вселената, в. М. МарковиВ, нав. дело, 112. 
Според друго толкување сонцето и месечината (ден и ноќ) го презентираат видливиот свет 
Којшто бил престрашен и нажалостен од смртта на Творецот, сп. Б. Оиѕрепѕку - V. Боѕѕку, пау. 
<1е1о, 184,
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ЈСрстот е забоден на пештерата или т.н. Лобное место во кое се наоѓа 

черепот на Адам (Јован XIX, 17). Под Христовата претстава е насликан 

војникот кој му ја принесува губата на трска, натопена во смеса од жолчка и 

оцет. Лево и десно од Христос се насликани двајцата распнати разбојници, 

Дисма(с) и Геста(с). Праведниот разбојник е претставен на десната страна, со 

свиено тело во форма на буквата "Ѕ", а со погледот упатен кон Спасителот. 

Геста(с) е предаден во грч со необично скратување, додека под крстот се 

наоѓа војник од грбен ракурс, кој со суровица му ги крши зглобовите. На 

левата страна е Богородица со тажен израз на лицето, која изнемоштена од 

силната болка е придржувана од жените. На спротивната страна е насликан 

апостолот Јован, како со левата рака го придржува химатионот, а со десната 

го покрива лицето.61 Зад апостолот е прикажан стотникот Лонгин означен со 

ореол, бидејќи го препознал синот Божји.62 На главата има обмотана бела 

марама во вид на турбан, а облечен е во кратка кафеава туника, со кожен 

панцир и цинобер хламида. Погледот му е вперен кон Христос, кон кого 

покажува со десната рака, додека во левата држи копје и штит.

Во рамките на оваа сцена, зад ѕидниот параван на левата страна стои 

пророкот Агеј (О ПРОФНТНС АГГЕО), а на десната пророкот Авакум (О 

ПРОФНТНС АВАКОМ). На свитокот на старецот Агеј63 пишува: К(А1) ЕИ 

<ТС0> ТОПСО Т<ОУ> ТСО Д<С0>СС0Е РНШМ АЕГЕ1 К(УР10)С (Агеј II, 9).64

61 За положбата на апостолот .Тован, в. 0. МШеЦ пау. с1е1о, 429; М.М. Оаг1сИѕ, Ца ретШге тига!е 
4апѕ 1е топбе огШобохе аргеѕ 1а сНиГе с!е Вугапсе (1460 -  1600) е1 сЗапѕ 1еѕ рауѕ ѕоиѕ ЈотЈпаПоп 
е(гап§еге, АШепеѕ 1989, 185; Е.К. Оеог§кѕоуапт, пау. <1е1о, 153.

Повеќе за претставата на стотникот Лонгин, в. М. МарковиР, нав. дело, 111 (со примери и 
литература).
' Пророкот Агеј е насликан како што е препорачано во Првиот ерусалимски ракопис (1566) 

иво Книгата на поп Данило (1674), в. М. МедиЦ, Стари сликарски приручници II, 169, 353.
4 М. А. Ѕсуеепеу, ТДе ТсуеКе Ргор1ге1ѕ, Уо1. 2, УШг§1са1 Ргеѕѕ 2000, 543-555; Ј. М. ЅсоН, КеѕШгаИоп: 
014 Теѕ1атеп1, ЈеМѕД апсЗ ОшѕЦап регѕресѓуеѕ, ВКЈТЕ 2001, 135.
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Авторскиот текст на голобрадиот млад пророк Авакум65 е испишан на 

старословенски и гласи: ПОСРЅДГ ДШК) ?КНЕ0Тр1 ПО̂НрШБ Б&Д6ШН (Авакум III, 2).66

Описите на Распетието Христово произлегуваат од евангелијата на 

Матеј (XXVII, 35-56), Марко (XV, 24-41), Лука (XXIII, 33-49) и Јован (XIX, 18- 

34). Во конципирањето на сцената голема улога одиграло и апокрифното 

евангелие на Никодим.67 Топличката претстава збогатена со мноштво 

епизоди и детали е блиска на наративните решенија на критските сликари,68 а 

сличности согледуваме и во истовидната сцена од Ореоечкиот и Моклишкиот 

манастир.69 Во однос на претставата на пророкот Авакум, текстот на 

неговиот свиток70 кој не е дел од литургиската паримија, е доведен во врска со 

инкарнацијата,71 а од Григориј Назијанс е протолкуван како пророштво за 

Христовото воскресение.72 *

Во средиштето на композицијата Мироносици на гробот (О АШОС) е 

саркофагот каде е останато само лененото платно, со кое бил обмотан 

Христос според старојудејската традиција. На мермерниот поклопец седи 

ангел во бела облека, кој со левата рака држи жезло, а со десната покажува 

кон празниот гроб. Крај гробот има уште еден ангел кој покажува кон 

местото каде лежел Господ. Од левата страна приоѓаат пет мироносици со 

ореоли, а пред саркофагот е групата на заспаните војници, потпрени на 

штитови и копја (сл. 39).

Во горниот дел на сцената симетрично се поставени двајца пророци со 

свитоци. На левата страна е насликан пророкот Софониј (О ПРОФНТНС 

СОФОМ), како старец со седа кадрава коса и брада, облечен во цинобер

65 Пророкот Авакум е насликан според упатството во ерминиите: М. МедиН, Стари сликарски 
приручници II, 357; Истиот, Стари сликарски приручници III, 243. За иконографијата на 
Авакум в. уште: СД. \Уа11ег, ТИе 1сопоогар1ту оѓ(Не РгорНе! НаНаккик, КЕВ 47, Рапѕ 1989, 255-260.

Во Распетието Христово во манастирот Црна Река овој текст е испишан на свитокот на
пророкот Арон, в. Р. СтаниД, Зидно сликарство цркве манастира Црне Реке, Рашка баштина 
1> Краљево 1975,111-112; Р. ПетровиД, нав. дело, 70.
Ј  С. ПѕсБепсЈогѓ, АросгурДа, 101-104, 151-162,288.

А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 68 (со примери и литература).
Сп. М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, 42.
Список на текстови на пророкот Авакум дава: А.М. Огау§аагф пау. 4е1о, 44-46.

72 Сп. Љ. ПоповиЕ, Фигуре пророка у куполи Богородице Одигитрије у ПеБи, 452.
~ Г. БабиБ, Краљева црква, 73.
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х и т о н  и темнозелен химатион. На неговиот свиток е испишан авторскиот 

текст што се чита на вечерна на Велика сабота: ТААЕ АЕГЕ1 К(УР10)С

УПОМЕШОИ Е1С НМЕРАИ АНАСТАСЕСОС МОУ Е1С МАРТНР10М (А10Т1 

ТО КР1МА) МОУ (Софониј III, 8).73 Десно е пророкот Јоил (О ПРОФНТНС 

1С0НА) насликан како средовечен со кафеава коса и кратка темна брада,74 

облечен во зелен хитон и црвеникав химатион. Пророкот со десната рака 

покажува кон небото, а во левата рака го држи свиток со текстот: ОУТОС О 

Л10ОС ОИ ЕК ТОУ ОРОУС ЕТА[Х]0Н (Данило 2, 34, изменет).

Сцената Мироносици на гробот во источнохристијанската 

иконографија го означува Воскреснувањето Христово и го има истото 

значење како и Слегувањето во адот,75 со што влегува во состав на 

Воскресните евангелија.76 Во поствизантискиот период сцената се збогатува 

со уште една ангелска претстава.77 За илустрирање на двата ангела од 

топличката композиција се следени евангелските кажувања на Лука (XXIV, 

4) и Јован (XX, 12-13). Друг променлив елемент на сцената е и бројот на 

претставените мироносици. Иако, Матеј (XXVIII, 1) и Марко (XVI, 1) 

споменуваат две, односно три, во нашиот случај се насликани пет жени.78 * 80 

Меѓу групата на мироносиците може да биде вклучена и Богородица. 

Нејзиното присуство во оваа случка кое е спротивно од евангелската 

традиција, го истакнува св. Јован Златоуст, а подоцна и Никифор Калист

7ј Третата глава од делата на пророкот Софониј (III, 8-15) е целосно посветена на 
предвидувањето за враќањето на Господ на Сион, но изборот/испишувањето на цитатите 
коишто имаат исто значење, може да се разликува од црква до црква, сп. Г. БабиП, Краљева 
црква, 73.

Сликарските прирачници препорачуваат сликање на пророкот Јоил со темна брада, 
разделена на две, сп. М. МедиН, Стари сликарски приручници II, 167; Истиот, Стари 
сликарски приручници III, 243.
75 Сп. Н. В. Покровскш, нав. дело, 392-398.

Поопширно за Воскресните евангелија, в. С. ПетковиН, Манастир Света Тројца код 
Пљеваља, Београд 1974, 59-60; N. 2аггаѕ, ТНе 1сопо§гар}пса1 Сус1е оѓЉе ЕоНнпа Ооѕре1 Репсореѕ ѓп
СИигсНеѕ Јгот Кефп о1Кт§ МНиПп, Зограф 31, Београд 2006-2007, 95-112 (со литература).
78 Сп. А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 69 (со примери).

Според Првиот ерусалимски ракопис (1566) и во Книгата на поп Данило (1674) познати се 
имињата на седум мироносици: Марија Магдалена, Саломија, Јована, Марија и Марта, 
Марија Клеопова и Сосана/Сузана, в. М. МедиН, Стари сликарски приручници II, 384-385. И
80 Ерминијата на Дионисиј од Фурна поименично се наведени сите седум мироносици, в. 
Истиот, Стари сликарски приручници III, 431.
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ЈСсантопул(ос) и Григориј Палама.79 Нивните текстови, особено на 

последните двајца, извршиле големо влијание врз сликарството од 

палеологовската епоха.Ѕ0 Под влијание на палеологовското сликарство, 

Богородица меѓу мироносиците често се слика и во текот на 

поствизантискиот период.79 * 81 Најблиска на топличката претстава е истата 

сцена од црквата Панагиа Музевики во Костур (по 1532).82

Во Слегувањето во пеколот (Н АМАЕТАС1С), Христос (1С ХС) е 

облечен во темноцрвен хитон и златеникав химатион и стои над искршените 

адски врати. Во левата рака држи свиток, а со десната го извлекува 

праотецот Адам од саркофагот. Зад Адам стои Ева чиишто покриени раце се 

во молитвен став, а, пак, зад неа се останатите праведници. Групата со 

старозаветните цареви и пророци која се издигнува од саркофагот на левата 

страна, е предводена од св. Јован Претеча. Тој е свртен кон Давид и Соломон, 

додека со рацете покажува кон Христос, објавувајќи им дека е испратен од 

Христа за да го потврди неговото доаѓање, а со тоа и нивното спасение.83 Под 

скршените адски врати и расфлените железни клучеви, катинари и клинци, 

ангелот Господов насликан со црвени крилја, во ланци го опковува 

господарот на подземјето, Велзевул. Над Христовата претстава е насликан 

ангелот кој во рацете го држи осмокракиот (голготски) крст како симбол на 

победата (сл. 40).

Во горните агли зад карпестиот предел, во сцената се интегрирани 

допојасјата на пророците Јона (О ПРОФНТНС 1014) и Јов (О ПРОФНТНС 

КОВ). Јона е насликан како ќелав старец со седа кратка и заоблена брада,

79 N. 2аггаѕ, Ца ПасЈМоп Де 1а ргеѕепсе с!е 1а \бег§е Напѕ 1еѕ ѕсепеѕ сЗи “ШИоѕ” е1 (Зи “СНаЈгеЈе” е1 ѕоп 
тОиепсе ѕиг ШсопоѕгарМе СагДовугапИпе, Зограф 28, Београд 2000-2001,113-115.

Присуството на Богородица во Мироносиците на гробот, но и во сцената Јавување на 
мироносиците, се толкува како ликовен израз на големата почест која и била искажувана во 
текот на XIV век, в. 1ѕ1о, 115-119.
^ 1ѕГо, 119-120 (со примери).

М.П. Пагагбоо, Ог 7саАхг6тЕрѕ<; фааѕк; тогхоурафцац^ тдс; Пауаугад аоуогкѓа; 
Моо^ѕрѓкц атцу Кааторга каг ц еЕ,еА,1̂ Г1 ттц;  то7ггкЃ1<; ѕгкоуоурафгкцс; 7гарабоат|(;, 
Макѕбоуѓка 31, ОеаааХоуосц 1997-98,147, егк. 13.

Сп. Р.А. 1Јпс1епуоо<Ј, ТДе Кагјуе Пјашц НЈѕ1ог1са1 1п1го<Јис1!ОП ап<Ј БеѕсгјрПоп оЈ Лге МоѕаЈсѕ ап<1 
Неѕсоеѕ, Уо1. 1, №\у Уогк 1968, 192. Зборовите на св. Јован Претеча се преземени од 
апокрифното евангелие на Никодим, в. М. К. Јатеѕ, пау. <Је1о, 125.
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како што го опишува и прирачникот,84 а облечен е во цинобер хитон и зелен 

химатион. На неговиот свиток е испишано на старословенски јазик 

пророштвото на Исаиј за силата на Божјите зборови: ХМН9Ц16 НС&ШТНј! ?ТН/\ТБЖ 

МДСТБ СБ0К)С? СТР1БНШ9 • (Исаиј БУ, 2).85 Пророкот Јов е облечен во зелена 

кошула и црвена наметка префрлена на едното рамо, а на главата носи круна. 

На свитокот на овој пророк се испишани зборовите што се однесуваат на 

рушењето на адските порти: ОЕПа ШСТНСС ГН СТРНХОМ ШТ1ј СБМГБТ1Јр1р1 (Псалм 

106/107,16-20).86

Во осмислувањето на сцената се користени разни хомилиски и 

апокрифни текстови,87 од кои апокрифното евангелие на Никодим88 и 

беседата на Епифаниј Кипарски89 послужиле како главен книжевен извор. 

Според достапниот компаративен материјал, сличности со топличката 

претстава среќаваме на иконата од Колекцијата на грчкиот Св. Георгиј во 

Венеција, датирана кон крајот на XIV - почеток на XV век,90 но и на една 

икона од Крф.91 Групата на старозаветните праведници со круни, предводена 

од св. Јован Претеча кој го проповеда Христовото доаѓање е слично

84 Сп. М. МедиЕ Стари сликарски приручници III, 243.
85 Во манастирот Црна Река во рамките на сцената Мироносици на гробот е прикажано 
допојасјето на пророкот Исаиј, на чиј свиток е испишан наведениот авторски текст (Р. 
ПетровиВ, нав. дело, 71-72); во топличката претстава, пак, текстот на Исаиј е испишан на 
свитокот на пророкот Јона. За размената на пророчките текстови помеѓу авторот и 
носителот на одреден цитат, в. 1_ј. 0. РороуЈсН, РгорНеИ Саггуѓп§ Тех!ѕ Ву ОЉег АиЉогѕ т  
ВугапПпе РатПп§: МЈѕ!акеѕ ог 1п1епПопа1 ЅиВѕШиПопѕ?, ЗРВИ Х1ЛУ, Београд 2007, 229-242.

Сп. Ј. РадовановиБ, Јединствене представе Васкресења Христовог у српском сликарству 
XIV века, Зограф 8, Београд 1977, 37, (особено: заб. 26). Дел од овој текст е испишан на 
свитокот на пророкот Еремиј во тамбурот на Поганово, в. Б. ЖивковиБ, Поганово, ск. 13.

Големо влијание одиграле песните инспирирани со Велика сабота, денот кој во 
христијанската црква е посветен на престојот на Христос во гробот и победата над адот, в. Ј1. 
МирковиД, Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника Православне 
источне цркве, Београд 1961, 169-171. За другите текстови и извори што имале влијание во 
осмислувањето на иконографијата на сцената, в. уште: Ј. РадовановиБ, нав. дело, 34-46; Г. 
БабиГ, Краљева црква, 158-159; М. МарковиБ, нав. дело, 112-118.
^ С. ПѕсГепЈогѓ, АросгурДа, 203-311; М.К. Јатеѕ, 118-146.

Сп. Ј. РадовановиБ, нав. дело, 34-46.
Во левиот горен агол на иконата, исто така е претставено допојасјето на пророкот Јона, а 

на неговиот свиток е испишан авторски текст (Јона II, 9), в. Ош<Је 1о Ље Миѕеит оЛсопѕ апс! Тке 
СНигсН оЈЅГ Сеог§е, Оеѕсгѓрбуе Са!а1о§ие 6у АЉ. РаНоигаѕ, Уепѓсе 1976, р1. XIII, по. 38.

Сп. П. ВокотолооХод, Епсоуѕс; ттјд Кѕркора, Абтјуат 1990, ѕпс. 16.
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насликана во манастирите Ставроникита,92 Дионисиј93 и Преображение на 

Метеори (1552)94 и на една икона од Рускиот музеј во Санкт Петерсбург (XV 

век).95 Во однос на претставувањето на двете групи кои се издигнуваат од 

саркофазите, непосредна аналогија наоѓаме во слепченската икона со истата 

претстава,96 додека во црквата Панагиа Музевики во Костур (по 1532) 

согледуваме идентично решение на сцената.97

Вознесението Христово (Н АПАЛНЧНС) е насликано во источниот 

свод и источниот ѕид. Во темето на сводот, над олтарскиот простор е 

прикажан Христос (1С ХС) во мандорла носена од четири ангели (сл. 41). Тој 

со десната рака благословува, а во левата држи затворен свиток. Во 

тимпанонот на источниот ѕид се насликани фигурите на апостолите (сл. 41а; 

ск. 12). Прозорецот ја дели сцената на два еднакви дела каде се прикажани по 

еден ангел и по шест апостоли. Тие се претставени во живи движења и 

гестикулации со рацете покажувајќи кон Христос кој се вознесува. Двајцата 

ангели во бели облеки во рацете држат отворени свитоци и покажуваат кон 

чинот на вознесувањето. На свиток на ангелот на левата страна е испишано: 

ШШ 0 ГгММЖ СТН ЧТО СТОНТС ДСЦЈС ИН НСЕО, а на свитокот на ангелот на десната 

страна продолжуваат зборовите од истиот стих: СН 1(С0У)С СС Ф ЕН(С) ИН

1Ш) ТНКО Ж9 Н ППНДС Н МЖС 0? (Дел. ап. 1,10-11).

Настанот е поопширно опишан во Делата апостолски (I, 4-11), што 

претставува основен извор за илустрација на сцената.98 Во оваа композиција 

се прикажани дванаесет апостоли, што не е во согласност со известувањата 

на евангелистите Марко (XVI, 19) и Лука (XXIV, 50-52).99 Присуството на 

двата ангела во науката е протолкувано како знак на Христовото вознесение,

92
Сп. М. Хат(Дбакг|с;, О крдтисод ^шурафод ©ѕофаудд. I тѕ^ѕотага фаад тц^ тѕх^цс; тоб 

отц то1хоураф!ѕс; тдд Моугц; Етаороуисѓ|та-, Ау. ’Оро<; 1986, ѕгк. 104.
1ѕра Моуд Аугоо Агоуоагоо, 0! Тогхоурафгѕ; тоо Ка0оА.исоо, Аугоу Ород 2003, ѕгк. 90. 
Сп. М. СНаМбакЈѕ - О. ЅоИапоѕ, ТНе Огеаг МеГеогоп - Н1ѕ1огу апб Ан, АЉепѕ 1990, Тѓ§.. 141.

” Сп. >Ј.Р. КопсЗакоу, 1сопѕ, ]4е\^ Уогк 2008, 82.
? Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 229, сл. 26.
^М.П. Пагагбоо, нав. дело, 147-148,ѕнс. 14.

Поопширно за текстуалната основа на сцената, в. П. СимиН, Фреска Вазнесења Христовог 
У Бијелом Пољу и њена литургијска подлога, Зограф 6, Београд 1975, 21-24.

Сп. М, МарковиН, нав. дело, 118.
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а воедно и предупредување за неговото повторно доаѓање.100 Со 

проширувањето на прозорското окно, што сметаме дека настанало подоцна, 

во целост е оштетена фигурата на Богородица.101 Меѓутоа, во ликовното 

оформување на топличката композиција можеби се следени новозаветните 

извори, што не го споменуваат нејзиното присуство. Истиот зафат ја оштетил 

и св. Риза (ТО АГКЖ [МАИДНЛ10]ГГ) која била прикажана во рамките на 

долниот дел на Вознесението Христово. Во науката е искажано мислењето 

дека со вметнувањето на св. Риза во сцената Вознесение, Христос го остава 

Мандилионот на следбениците како доказ за својот престој на земјата и 

својата богочовечка природа.102

Успението на Богородица (Н К01МНС1С Т1С ©(ЕОТО)КОУ) е 

монументално решено и зафаќа две зони на западниот ѕид (сл. 42). Во 

центарот се наоѓа одарот на којшто лежи Богородица со прекрстени раце, а 

главата и е положена на црвено перниче. Христос (1С ХС) е поставен во сива 

мандорла, во која се впишани четири ангели со прекриени раце и два 

серафими, сите насликани во сиви тонови. Тој во рацете држи повиено бебе, 

како симбол на праведната/чиста душа на својата мајка. Покрај одарот на 

Богородица се наведнува св. Јован Богослов, кој со десната рака го покрива 

лицето во знак на тага, а зад него има уште двајца апостоли. Крај главата на 

Богородица е св. Петар со кадилница во рацете,103 зад кого се насликани 

тројца апостоли, додека покрај нејзините нозе стои апостолот Павле. Меѓу 

групата на десната страна е претставен архангелот Михаил, замавнувајќи со 

сабја104 кон фигурата на еретикот Еуфониј (сл. 42а). Евреинот, пак, кој се 

обидел да го преврти одарот на Богородица се наоѓа во преден план, а

100 Сп. Б. ТодиК, Најстарије зидно сликарство у Св. Апостолима у ПеБи, ЗЈГУ 18, Нови Сад 
1982, 33 (со постара литература).

Според истражувачите, присуството на Богородица Оранта во оваа сцена ја претставува 
Христовата црква која останува на земјата, в. Исто, 33-34.
№ Сп. С. ПејиК, Мандилион у послевизантијској уметности, ЗМСЈ1У 34-35, Нови Сад 2003, 87.

Опширно за детаљот со кадилницата, в. М. Еуап§е1а1:ои, ТНе ѕутБоНѕт оГ (Не сепѕег т  
ВугапНпе гергеѕепИНопѕ оѓ Ље ИогтНЈоп оѓЉе У јгцјп, во: Нпацеѕ оѓ Ше МоГНег оГ ОоЈ. РегсерНопѕ оГ 
4>е ТНеоГокоѕ т  ВугапНит, Т4огѓо1к 2005, 117-125; Е. Уе1коуѕка, Рипега1 ИНеѕ ассогсНп§ 1о 1Ие 
ВугапНпе Шиг§1са1 Ѕоигсеѕ, ООР 55, \УаѕНт§1оп 2002, 21-51 (особено: 27).

За формата на мечот/сабјата на архангелот Михаил, но во контекст на неговата претстава
првата зона на наосот, в. А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 109 (со примери).
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неговите отсечени раце останале на одарот. Пред одарот се насликани два 

шандани со запалени свеќи, а зад архангелот Михаил стојат тројца апостоли. 

Лево и десно од Христовата претстава се четворицата архијереи со 

евангелија во рацете.105 На левата страна се насликани св. Дионисиј 

Ареопагит106 и Јаков Ерусалимски, додека на десната страна се наоѓаат 

ефескиот епископ Тимотеј и Еротеј Атински.107 Во заднина се насликани 

градби, каде се групирани жените тажачки.

Во горниот дел е вознесението Богородичино т согроге. Богородица е 

седната на престол без наслон во мандорла носена од два ангели. Нејзините 

отворени дланки се во висина на градите, а нејзиниот лик е оштетен со 

проширувањето на прозорот. Со оваа интервенција е оштетен и дел од рајот, 

од каде се гледаат само две ангелски фигури кои ги отвораат рајските порти. 

Лево и десно се претставени по шест апостоли носени во облаци од ангелите, 

симетрично поставени во пирамидална композиција.108

Предлошките за илустрацијата на Успението Богородичино се 

произлезени од апокрифните состави коишто се појавуваат уште од IV и V 

век и беседите на византиските поети и хомиличари Андреја Критски, Јован 

Дамаскин, Козма Мајумски, Герман Цариградски, Теодор Студит, Теофан 

Граптос.109 Меѓу главните извори за последните денови на животот на

105 За вклучувањето на архијереите во Успението Богородичино и нивните имиња, в. М. 
МедиД, Стари сликарски приручници III, 373; Л. МирковиБ, нав. дело, 49.

Од четворицата архијереи, само Дионисиј Ареопагит држи отворена книга со испишан 
текст, додека останатите држат затворени евангелија.

Напоменуваме дека при конзерваторските интервенции на оваа сцена се направени 
извесни грешки, бидејќи тројца од архијереите се претставени со кафеава коса и брада, што 
не соодветствува со нивните описи во сликарските прирачници. Со кафеава коса е прикажан 
и апостолот Петар, што исто така е сосема спротивно од упатствата дадени во прирачниците 
(М. МедиК, Стари сликарски приручници III, 385). Поопширно за изворите и типологијата на 
архијереите во рамките на Успението Богородичино, в. СГ \УаИег, ТДгее БГоГеѕ оп Ље 
Јсопо̂ гарДу оГРшпуѕшѕ, КЕВ 48, Рапѕ 1990, 260-268.

На постапките за распоредување на фигурите и нимбовите со примена на симетрична и 
Урамнотежена схема, опширно укажува: В. Мако, Композициона улога нимба у живопису 
средњовековне Србије, Зограф 24, Београд 1995,13-23.

За иконографските предлошки поопширно в. кај: А. Давидов-Темерински, Циклус Успења 
Богородице, во: Зидно сликарство манастира Дечана, Београд 1995, 181-188. В. уште: С. 
РадојчиБ, Беседе Јована Дамаскина и фреске Успења Богородичиног у црквама краља 
Милутина, во: Истиот, Узори и дела старих српских уметника, Београд 1975, 181-193; Г. 
БабиН, Краљева црква, 162-167; Б. ТодиЕ, Старо Нагоричино, Београд 1993, 103-107; В.Ј. 
а̂1еу, Оп Ше БогтШоп оѓМагу. Еаг1у РаѓгЈѕбс НотШеѕ, Сгеѕ1мтос1, И.У. 1998, раѕѕпп; 1ѕНоГ, “АНБе
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Богородица и настаните поврзани со нејзината смрт е апокрифното 

евангелие на Псевдо-Јосиф, според кое Христос пристигнал придружен од 

ангели.110 Во топличката композиција внимание привлекува фигурата на 

архангелот Михаил, која е поместена меѓу десната група. Ваквиот редок 

детаљ во епизодата со отсекувањето на рацете на еретикот е согледан и во 

црквите Св. Никола (Св. Атанасиј) во Шишево и во Кучевишкиот манастир 

Свети Архангели,111 во Градовци и Добри дол,112 во Св. Петка во Вуково,113 но 

и на една икона од селската црква во Слепче што се атрибуира на 

работилницата на зографот Јован.114 Во однос на монохромото прикажување 

на ангелите, аналогно решение наоѓаме во Поганово.115 Сликањето на 

ангелските хорови со сино-сива боја што се практикува од XIV век е честа и 

омилена појава (тенденција) на современиците на топличкиот сликар, на 

зографот Онуфриј од Аргос116 и особено на критските мајстори.117 Најблиска 

стилска и иконографска паралела на Успението Богородичино наоѓаме во 

двете издолжени икони со истата тема, едната по потекло од Топличкиот 

манастир,118 а другата од Слепче,119 атрибуирани дела на зографот Јован 

Теодоров од Грамоста.

Ноиг оѓ оиг ОеаЉ”: Магу’ѕ БогтШоп апс! СДгЈѕНап Иут§ ѓп ЦаЉ РаНѓѕРс апЈ Еаг1у ВугапДпе 
ЃДегаШге, БОР 55, \Цаѕ1нп§1оп 2002, 71-89, (особено: п. 3); А. Серафимова, Кучевишкиот 
манастир, 70-72.
110 С. 'ПѕсНепбогѓ, Ароса1урѕеѕ АросгурНае, ШрѕЈае 1866, 95-112; М.К. Јатеѕ, пау. <Је1о, 216-218.

1 Сп. А. Серафимова, Кучевишкиот манастир, 71 и заб. 72.
Сп. В. Поповска-Коробар, Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења (Св. Спаса) у 

Кучевишту, Саопштења XIЛ, Београд 2009,148.
Сп. Е. Флорева, Средновековни стенописи. Вуково/1598, Софии 1987, сл. 52.
Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 

22-23/1995-1996, Скопје 1997, 75, заб. 33.
Оваа пригода ја користам да и се заблагодарам на М.М. Машниќ која ми овозможи увид во 

нејзината фотодокументација.
Сп. 1сопѕ ѓгот ТКе ОгЉоЛох СоттипМеѕ оѓ АЉапЈа (са!а1о§ие), ТКеѕѕаЉпѓкЈ 2006, 12, Ц§. 15.
Сп. М. Хатфбакдд, О крг|Т1к6(; (^озурафос; ©ѕофауд^, ѕпс. 104; 1ѕра Моуд Аугоо 

Ашуоашо, ѕпс. 84; ОиМе 1о Ље Миѕеит оПсопѕ апс! ТКе СКигсК оѓЅ1. Оеог§е, р1. XXIII, по. 90.
К. Балабанов, Кој е автор на иконата Успение Богородичино од Уметничката галерија во 

Скопје, Весник на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија Ш/3-4, Скопје 
]555, 67-73; Истиот, Иконите во Македонија (=1сопѕ оѓМасесЗоша), Скопје 1995,159.

В- Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 231-232, сл. 31.
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^ Ж Л У С О Т  ХРИСТОВИ МАКИ И СТРАДАЊА

^цените од циклусот Христови маки и страдања се развиваат во

втората зона на јужниот и северниот ѕид, со исклучок на две сцени (Патот на 

Голгота и Качувањето на крстот) кои се насликани во појасот на Великите 

празници.1 Вкупно се прикажани 12 сцени, коишто се одликуваат со неколку 

иконографски специфики. Сцените не се поделени со бордура, како што е 

случајот со композициите од циклусот Великите празници, туку се 

надоврзуваат една на друга. За разлика од празничните сцени во чии рамки се 

прикажани пророчки допојасја, во овој циклус пророците се насликани само 

во сцената Качување на крстот.

Циклусот започнува со Тајната вечера2 која се наоѓа на јужниот ѕид во 

олтарскиот простор. Сцената е многу оштетена, а сочуван е само нејзиниот 

десен дел (сл. 43; ск. 13). Видлив е дел од полукружната трпеза на којашто 

има садови со храна, питулица, морков и една матарка пред трпезата. На таа 

половина седат четворица апостоли, кои гестикулираат во знак на разговор. 

Со отпаѓањето на малтерот сосема се уништени Христовата претстава и 

апостолската група на левата страна.

Сцената која има литургиска основа е опишана во евангелијата на 

Матеј (XXVI, 20-28) и Марко (XIV, 22), а мигот кога Христос им соопштува на 

апостолите дека еден од нив ќе го предаде е посведочен од сите евангелисти 

(Матеј XXVI, 21-23; Марко XIV, 18-20; Лука XXII, 21-23; Јован XIII, 21-25). 

Поради својата литургиска конотација, сцената е сместена во олтарскиот 

простор, иако според кажувањето на евангелистот Јован и според

За да се прикажат повеќе сцени од циклуот Христови маки и страдања и покрај недостигот 
на простор, честопати се случувало некои сцени да бидат насликани во појасот на Великите 
празници, меѓутоа се внимавало да се зачува хронолошкиот редослед на настаните, сп. С. 
ПетковиД, Зидно сликарство на подручју ПеГке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 1965,72. 
Натписот не е сочуван.
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сликарскиот прирачник,3 хронолошки следи по Миењето на нозете. Во 

средновековното и доцносредновековното сликарство, Страдалниот циклус 

традиционално започнува со Тајната вечера,4 но постојат и исклучоци.5 И 

покрај малата сочуваност на сцената, според обликот на трпезата и 

поставеноста на апостолите, станува јасно дека Тајната вечера имала 

симетрична концепција.6

Во Миењето на нозете7 пред архитектонска заднина е претставен 

Христос со престилка (Јован XIII, 4), десната рака му е подигната во знак на 

разговор, а со левата се потпира на садот. Спроти него е апостолот Петар8 ќој 

седи на клупа, со левата рака потпирајќи се на коленото, а со десната 

покажува кон својата глава. Зад Петар се останатите апостоли кои го чекаат 

својот ред, а во преден план е насликан Јован како ги (од)врзува сандалите 

(сл. 44а; ск. 14а). Во горниот дел на градбата зад Христос се наѕира сина 

ткаенина,9 идентично поставена и во истата сцена од Поганово.10 Во

Ј А. Па7габо71:ооА,ои— Кѕрацѕос;, Агоуцашо тоо ек Фобруа, Еррдуѕга хг^ ^соурафхкѓ|5 
те%ут]с;, ПѕхроолоАц 1909,103-104.
4 Сп. 0. МШер КесНегсДеѕ ѕиг Гтсопо^гарВЈе Је ГЕуап§Пе аих Х1Уе, XV6 е! ХУГ ѕЈес1е Ј'аргеѕ 1еѕ 
шопитеп1ѕ Је МѓѕИа бе 1а Масебојпе еѓ би Моп1 АШоѕ, РагЈѕ 19602, 286-309.
5 Сп. С. ПетковиЕ, Зидно сликарство (1557-1614), 71 (Матка, Св. Архангели - с. Лопардинци, 
Св. Спас - Штип, Подмаина); в. уште: М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, Скопје 2007, 46; В. 
Поповска-Коробар, Сликарството во Сливничкиот манастир Света Богородица, Скопје 2008 
(необјавена докторска дисертација), 77-78 (за Сливница и други примери).
За симетричните и асиметричните решенија на сцената, поопширно в. кај: А. Серафимова, 

Кучевишкиот манастир Свети Архангели, Скопје 2005, 73 (со примери и литература). 
Натписот не е сочуван.
Треба да се напомене дека при конзерваторските зафати на сцените од циклусот Христови

страдања на јужниот ѕид, се направени грешки. Имено, апостолот Петар во Миењето на 
нозете, Молитвата во Гетсиманската Гора, Предавството Јудино и Трикратното одрекување 
е со кафеава коса што е сосема спротивно од описите во прирачниците (М. МедиЕ, Стари 
сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из Фурне, Београд 
2005, 385). Поволна околност е тоа што ретушот е изведен во акварелна техника (од 
Документацијата на РЗЗСК/НКЦ), така што постои можност во иднина грешките да бидат 
исправени.
^Станува збор за Христовата горна кошула, според описот на евангелистот Јован (XIII, 4).

Сп. Б. ЖивковиБ, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиН), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986, ск. 23; Г. СуботиЕ, Костурска сликарска школа, 
Глас СССБХХХ1У Српске академије наука и уметности, Одељење историјских наука, књ. 10, 
Београд 1998, сл. За.

77



топличката сцена е илустриран дијалогот на Христос со Петар, за што 

Известува само евангелистот Јован (XIII, 4-16).”

Понатаму, во истата зона следи Молитвата во Гетсиманската Гора 

(Н ПРОСЕУХН) (сл. 446; ск. 146). Во ридестиот предел Христос разговара со 

Петар, кој е единствениот буден за разлика од останатите десет апостоли. 

Тие се насликани во преден план; еден од нив е во легната положба, друг ја 

потпира главата на раката, а трет на колената. Во горниот дел уште еднаш е 

прикажан Христос облечен во темноцрвен химатион, молејќи се со подадени 

раце и со поглед упатен кон небото од каде што излегуваат три зраци. На 

левата страна на сцената е насликана една подзгрбавена фигура во профил, 

означена со ореол и прикажана во расчекор. Сметаме дека станува збор за 

Јуда, кој ја напушта групата за да го предаде Христос.

И покрај извесните разлики, молитвата во Гетсиманија ја споменуваат 

сите евангелисти (Матеј XXVI, 36-45; Марко XIV, 32-41, 35-37; Лука XXII, 39- 

46; Јован XVIII, 1). Разговорот на Христос и Петар го наведуваат Матеј 

(XXVI, 40) и Марко (XIV, 37). Иконографијата на топличката сцена е сведена 

на две епизоди, за разлика од наративниот пристап на илустрирање на 

настанот сочинет од три или четири епизоди.12 Споредено со 

традиционалните решенија единствената новина во оваа сцена во 

поствизантискиот период се смета прикажувањето на ангелот што го бодри 

Христос во молитвите.13 Во рамките на истата сцена во Трескавец (ок. 1485), 

над Христовата претстава во молитвена положба, во горниот десен агол е 

насликан ангел.14 Во топличката композиција, пак, на истото место каде 

можеби бил прикажан ангелот, за жал малтерот е отпаднат.15 Од достапниот 

компаративен материјал не наидовме на ниту едно сродно решение со 

фигурата која ја напушта апостолската група.

Поопширно за иконографијата на сцената, нејзините варијанти и новини, в. А. 
Серафимова, нав. дело, 74.

За сликањето на двете верзии на настанот, в. Исто, 75 (особено: заб. 17-21).
Исто.
Сп. Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до крајот на XVIII 

®ек> Скопје 2009, сл. на стр. 43 и 293.
Покрај оштетувањата, сметаме дека и со ретушот се избришани/изгубени некои делови од 

сЦената, а, пак, можноста за постоење на ангелска фигура останува само претпоставка.
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Во Предавството на Јуда (Н ПРОЛОС1А) централно е прикажан 

Христос, а од лево му пристапува Јуда за да го прегрне/бакне. Околу нив е 

насликана голема група на војници и цивили. Тие му се закануваат на Христос 

со исукани мечеви, а некои држат копја, стапови, секири и факели. Христос е 

свртен на десната страна, кон фигурата на Евреинот кој замавнува со меч. На 

левата страна има уште една фигура во цивилна облека, кој во едната рака 

држи меч, а во другата факел. Во десниот долен агол се наоѓа епизодата во 

која апостолот Петар му го отсекува увото на Малх (сл. 45).
Предлошката за оваа епизода се наоѓа во евангелските текстови на 

Матеј (XXVI, 47-51), Марко (XIV, 43-47), Лука (XXII, 47-48) и Јован (XVIII, 3- 

11). Од нив, само Јован не го наведува бакнежот како начин на препознавање 

на Христос, иако неговиот текст послужил како инспирација за илустрирање 

на епизодата со отсекувањето на увото на Малх (Јован XVIII, 10-11). Во 

речиси сите постари примери Христос гледа во Јуда,16 но во текот на XV век 

многу почеста е претставата кога Христос ја врти главата од предавникот. 

Најблиска на нашата сцена е истата од Лескоец,17 * * Трескавец (ок. 1485)1Ѕ и од 

Поганово/1 Во топличкиот наос не се прикажани останатите сцени од 

(мини)циклусот на Јуда (Земањето на сребрениците, Враќањето на парите, 

Смртта/самоубиството на Јуда и Јуда во пеколот), што зачестуваат во овој 

период.20

16 С. МШе1, пау. Је1о, 326-345. Меѓу ретките примери до XIV век ја посочуваме сцената од Св. 
Никола Орфанос, каде Христос е свртен на десната страна (в. Р. Маѕ1ога, Ѕоте Р1§игеѕ апс! 
Ѕсепеѕ оѓ Раѕѕтп, во: Аутѕ ТШко1аоѕ ОгрРапоѕ, ТДе \Ма11 Рат4п§ѕ, АШепѕ 2003, 98, Г1§. 41, Ѓ1§. 44, 
додека, пак, во црквата Св. Константин и Елена во Охрид сцената е многу избледена 
(теренски белешки), меѓутоа според скицата во монографијата Христос е прикажан како ја 
врти главата од Јуда (сп. Г. СуботиР, Свети Константин и Елена у Охриду, Београд 1971, ск. 
2А). Според С. Радојчиќ ваквиот став на Христос се третира како западно влијание во 
византиската иконографија, в. С. РадојчиЈт, Једна сликарска школа из друге половине XV 
века, ЗЛУ 1, Нови Сад 1965, 94.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, ск. 79.
С. РадојчиР, .Тедна сликарска школа, сл. 10 (Трескавец).
В. ЖивковиГ, Поганово, ск. 23. Со слично решение е и сцената од Дорохој, сп. М.М. ОапсНѕ, 

Ва реЈпШге шига1е Оапѕ 1е шопОе оИкобохе аргеѕ 1а ски!е Је Вухапсе (1460 -  1600) е! бапѕ 1еѕ рауѕ ѕоиѕ 
сЈотЈпабоп еѓгап§еге, АЉепеѕ 1989, Ѓ1§. 126.

Сп. С. ПетковиВ, Зидно сликарство (1557-1614), 72. За иконографијата на сцените поврзани 
со Јуда, в. С. КесиБ-РистиН, Циклус Христових страдања, во: Зидно сликарство манастира 
Дечана, Београд 1995,122-123,125-126; А. Серафимова, нав. дело, 75-76, 78-79.
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Последна сцена во низата на јужниот ѕид е Трикратното одрекување 

нп ЈЈетар (Н АРМНС1С ТОУ ПЕТРОУ ТРЕ1С), раскажана во три епизоди (сл. 

46; ск. 1 5 ) . Во преден план е одрекувањето на Петар пред војникот и слугите 

крај огнот, во десниот горен агол е одрекувањето пред слугинката и во 

левиот горен агол е раскајанието објавено од првото пеење на петелот, 

насликан на столбот под Петровата претстава.

Опис на трите случки со кои се илустрира одрекувањето на Петар 

даваат сите евангелисти (Матеј XXVI, 69-75; Марко XIV, 66-72; ЈТука XII, 55- 

61; Јован XVIII, 16-18, 25-27). Познато е дека во поствизантискиот период во 

оваа сцена се издвојуваат само две иконографски специфики, кои се 

преземени од традиционалните верзии на сцената. Станува збор за 

полукружната клупа на која седат фигурите на слугите/војниците (Лука XXII, 

55)21 и Петар кој ги открива колената за да ги загрее на огнот (Јован XVIII, 

18),22 што се среќаваат и во топличкиот пример.23 Ваквото решение на 

епизодата претставува обележје на костурското монументално сликарство.24 

Полукружната клупа на којашто седат Петар и слугите е карактеристична за 

сцените насликани од т.н. костурската работилница од крајот на XV век,25 но 

се среќава и во неколку романски споменици.26 На топличката композиција 

најблиска и е сцената од црквата Св. Никола (Св. Атанасиј) во Шишево.27

Миењето на рацете (Н АПОПНННС ТОУ П1ААТОУ) е насликано во 

втората зона на северниот ѕид (сл. 47; ск. 16). Со паѓањето на малтерот е 

оштетен ликот на Понтие Пилат, кој седи на правоаголна клупа без наслон и 

ги мие рацете во длабоки садови што ги држат двете момчиња. Пред него, на

21 За формата на клупата спомената од Лука, в. А. Серафимова, нав. дело, 260.
22 Исто, 77.

Несоодветната конзервација на епизодата придонесува таа да не е сосема јасна, бидејќи со 
ретушот се покриени разголените нозе на Петар.

Од крајот на XIV век, слично решение наоѓаме во сцената од Св. Атанасиј Музаки во 
Костур (1385), иако во оваа црква Петар е претставен во стоечка положба, сп. Г. СуботиЦ, 
Костурска сликарска школа, сл. 7а.

Сп. С. Радојчиќ, Једна сликарска школа, М. СбаМЈакЈѕ -  Б. Ѕоѓтпоѕ, Тбе Огеа! Ме(еогоп - 
ГПѕѓогу апс! АН, АШепѕ 1990, 79; Б. ЖивковиБ, Поганово, ск. 24; К. Паскалева-Кабадаиева,
Цтрквата "Св. Георги" в Кремиковскил манастир, Софии 1980, ск. 14.
27 Сп. М.М. СагЈсИѕ, пау. 0е1о, 120, 132 /Хирлау/, 122, Ѓ1§. 127 /Дорохој/.

Според личните белешки.
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подот е положен приборот за пишување и отворениот свиток со текстот: 

А 0 С О О С  НМЕ1 ЕК ТОУ ЕМАТОС ТУ А1К(А1)0 ТОУ (Матеј XXVII, 24).2Ѕ На 

истата клупа седи Ана потпрен на бастун, кој со десната рака покажува кон 

Христос, а покрај него стои Кајафа насликан во миг на раздирање на својата 

кошула. На левата страна, Христос со врзани раце е воден од војниците, од 

кои едниот го турка со десната рака. Судењето се одвива пред градби преку 

коишто се префлени црвени велуми, а градбата на левата страна е во форма 

на буквата "С".

Опис за чинот на миењето на рацете на Пилат дава евангелистот Матеј 

(XXVII, 24), а Апокрифното евангелие на Никодим послужило како основен 

литературен извор.28 29 Во поствизантискиот период во рамките на судењето кај 

Понтие Пилат честопати се вклучени и фигурите на Ана и Кајафа, како што 

е случајот и со топличката сцена.30 Не е изоставен ниту моментот кога 

Кајафа ја раскинува својата облека, што е произлезено од цитат на Матеј 

(XXVI, 65). Соединувањето на двете случки во една слика, се толкува како 

начин да се нагласи праведното судење на Пилат.31 Имено, во 

источнохристијанската уметност, особено во коптските цркви, Пилат се 

почитува и прикажува како светец,32 што е сосема спротивно од западната 

традиција.33 Од иконографските елементи ја издвојуваме едноставната клупа 

без наслон на која седат Пилат и Ана. Аналогни решенија забележуваме во 

неколку споменици насликани од т.н. костурска работилница од XV век.34 * * 

Исто така, градбата со потковичеста форма во сличен облик ја наоѓаме во

28 Истите зборови се наведени и во апокрифното евангелие на Никодим, в. М.К. Јатеѕ, ТНе
АросгурНа1 Иелу ТеѕЈатепр Охѓогб 1960, 100, 103.

За влијанието на Никодимовото апокрифно евангелие во осмислувањето на
иконографијата на сцената, в. С. РадојчиК, Пилатов суд у византијском сликарству раног XIV 
века, ЗРВИ XIII, Београд 1971,293-312 (=во: Истиот, Узори и дела старих српских уметника, 
Београд 1975, 211-236).

Според достапната литература најраното соединување на двете судења во една сцена е 
направено во наосот на црквата Св. Константин и Елена во Охрид, в. Г. СуботиК, Свети 
Константин и Елена, ск. 2А.

Сп. А. Серафимова, нав. дело, 81.
Сп. Ј.К. ЕШоН - К.К.Ј. Моп1а§ие, Т1ге Аросгур1ш1 Ие\у ТеѕЈатепГ А СоПесбоп о! Аросгур1га1 

СНпѕИап Ш1ега1:иге јп ап Еп§Нѕ1г Тгапѕ1абоп Ваѕес! оп М.К. Јатеѕ, Охѓбгб 1993 (гергЈпЈ 2005), 208.
Ј4 Сп. С. РадојчиЕ, Пилатов суд, 307.

ЕХ. Сеог§Иѕоуаппѓ, Беѕ ретШгеѕ тига1е с!и Уѓеих СаЈоНсоп <Ји топаѕ1еге бе 1а ТгапѕН§игаНоп аих 
Ме1еогеѕ (1483), АШепеѕ 1992, р1. 47; Б. ЖивковиБ, Поганово, ск. 25.
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репертоарот на костурските,35 епирските,36 линотопските37 и романските 

сликари.38 Внимание привлекува и текстот испишан на свитокот положен 

пред нозете на Пилат. Тоа се зборовите што Пилат ги изговара веднаш по 

Јушеввето на рацете со кои сам се ослободува од вината.39 Од достапниот 

компаративен материјал свитокот пред Пилат го наоѓаме во сцената во 

Лескоец,40 во Драгалевци,41 Преображение на Метеори (1483),42 во 

Кремиковци,43 во црквата Св. Георги во Бањани,44 во црквата Св. Никола во 

Плати45 и во Монодендри.40

Патот на ГолГота (Н ЕАКОМЕШС ЕП1 СТ(АУ)РОУ) се наоѓа на 

северната половина на сводот, во редот на Великите празници (сл. 48). 

Централно е прикажан Христос со врзани раце нанапред, воден од двајца 

копјеносци, а зад него има голем број на војници, од кои првиот го турка со 

десната рака. Поворката ја предводи Симеон од Кирина, носејќи го 

Христовиот крст на плеќите. На левата половина на сцената е насликана 

коњаничката група, каде е вклучен и Понтие Пилат. Тој во десната рака 

држи свиток, на којшто е повторен текстот од сцената Миење на рацете: 

А0СООС НМЕ1ЕК ТОУ ЕМАТОС ТУ Д1К(А1)0 ТОУ (Матеј XXVII, 24).

’5Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија, сл. на стр. 43 (Трескавец - ок. 1485).
ј6 А. Ѕ1аугорои1ои-Макг1, Иеѕ ретШгеѕ тига1еѕ сЈе Ге§Нѕе Не 1а ТгапѕЃ1§игаНоп а УеШѕГа (1568) еп Ерие
е( ГаГеНег Неѕ ретГгеѕ КопсЗапѕ, ГоаппЈпа 1989, 85, р1. 31Н, р1. 37Н, р1. 67, р1. 69Н.
Ј? А. Тоорха, Ог уаог тоо Аушо №коА,аоо отц В1тоа каг тои Аушо Мцуа ато 
Моуобеубрг. Проаеуугоц ато еруо тшу ^шурафшу ало то Агуототи, Абцуа 1991, лгу. 62р, 
тиу. 63а,71р.
38 А. УаѕШи, МопаѕГегеѕ с1е МоШауЈе Х1Уе-ХУ1е ѕѓес1еѕ, Иеѕ агсНЈГесШгеѕ 4е Пта§е, Рапѕ 1998, Т. 35.
39 Цитатот по евангелието на Матеј (XXVII, 24) е испишан во горниот агол на истородната 
сцена во црквата Св. Никола во Варош, Прилеп, а се наоѓал и во сцената од Ариље (сп. Д. 
ВојводиЕ, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005, 131), додека дел 
од стихот е испишан како наслов на истата сцена во црквата Св. Никола во Станичење (в. С. 
ГабелиН, Прилог познавања живописа цркве Св. Никола у Станичења, Зограф 18, Београд 
1987, 35, сл. 22а; Истата, Сликарство цркве (наос, олтар, припрата), во: М. ПоповиН - С. 
ГабелиК - Б. ЦветковиК - Б. ПоповиК, Црква Свети Николе у Станичењу, Београд 2005,132).

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 80.
41 Исто, 131.42 т-»^ Е.Г]. Оеог§Нѕоуапп1, пау. Не1о, р1. 47.

Авторката на монографијата К. Паскалева-Кабадаиева, водејќи се од сознанијата во 
постарата литература, смета дека на денес нечитливиот свиток во Кремиковци бил испишан 
Цитатод евангелието по Јован (XIX, 19), сп. К. Паскалева-Кабадаиева, нав. дело, 56.
^ Свитокот од бањанската сцена останал празен: теренски белешки.

М-П. П агтбоо , 2г|ттциата рмпрешкѓц; тоо 16оо аиоуа ало тцу тгергохд тсоу Преатову, 
Горјсѕ 1п РоѕГВугапЦпе Ратбп§. 1п Метогу оѓМапоИѕ СНаМбаШѕ, АШепѕ 2002, 187, егк. 17.

Текстот на свитокот е нечитлив, в. А. Тобрта, нав. дело, тпу. 7.
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Евангелистите Матеј (XXVII, 32), Марко (XV, 21) и Лука (XXIII, 26) 

известуваат дека крстот го носел Симеон од Кирина, за разлика од Јован 

(XIX, 17), според кого Христос сам го носи својот крст. Во 

доцносредновековниот период сцената се дополнува со коњаничката група, 

во која е прикажан Пилат, за чие присуство кажува само Јован (XIX, 19-22). 

Неговото присуство на Голгота го следиме во неколку споменици од XV век, 

распространети во подрачјето на Охридската архиепископија.47 Варирачка 

компонента е свитокот, којшто може да биде прикажан во рацете на Пилат 

или, пак, да го држи некој од неговата придружба. Во голем број на 

поствизантиските сликарски ансамбли, на свитокот се испишуваат зборовите 

преземени од текстот на Јован (XIX, 19), со кои Христос е наречен "Јудејски 

цар."48 Текстот испишан на свитокот на Пилат од нашиот пример е согледан 

во истородната сцена во неколку споменици од XV и XVI век.49 Од останатите 

детали, идентично решение на круната на Пилат регистрираме во црквите 

Св. Никола Магалиу50 и Св. Петка во Вуково.51

Поделбата на Христовиот плашт. (О МЕРНСМОС) е насликана во 

втората зона на северниот ѕид (сл. 49а; ск. 17а), под сцената Качување на 

крстот. Прикажани се три фигури седнати на полукружна клупа, во миг на 

раздирање на темносиниот плашт. Трите момчиња се облечени во кратки 

туники, од кои двете странични фигури на главите имаат темнозелени капи. 

Од нив, само момчето на десната страна во раката држи ножици. Поради 

оштетувањата, не знаеме какви предмети држеле останатите две фигури.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска гакола, ск. 70 (Баница), ск. 79 (Лескоец), ск. 112
(Матка). За користењето на истиот образец во ѕидните ансамбли на поширока територија, в. 
А. Серафимова, нав. дело, 82-83 (со примери).
49 Сп. М.М. СапсНѕ, пау. Је1о, 71.

Истиот текст на свитокот на Пилат е испишан во сцената во црквата Св. Никола Магалиу 
Во Костур (Е. ПѕАбкаллбоо, Кааторга I. Во^аутгуаг Тогхоурафгат, ©ѕаааА,оупсп 1953, кгу. 
^б9а), во манастирот Хирлау, (М.М. СапсНѕ, пау. Не1о, 121, р1. 124 /Хирлау/), во Вуково (Е. 
Флорева, Средновековни стенописи. Вуково/1598, Софин 1987, сл. 38 и сл. 50) и во црквата 
Св. Никола во Плати (М.П. Пагагбоо, 2г|тѓ||Ј.ата дугшЕгакц^ тоо 16оо аклуа, 188, ѕгк. 20). 
л Сп. Е. ПѕА-екаугбоо, Кааторга I, тиу. 169а.

Сп. Е. Флорева, нав. дело, сл. 38.
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Поделбата на Христовата облека по пат на ждрепка (Марко XIV, 24; 

Дука XXIII, 34; Јован XIX, 24; Апокрифно евангелие на Никодим52), 

вообичаено се претставува како епизода во рамките на Распетието,53 меѓутоа 

во поствизантискиот период таа се издвојува и како засебна сцена која 

станува дел од циклусот Христови маки и страдања.54 * * За илустрирање на 

сцената послужило кажувањето на евангелистот Јован (XIX, 23), кој детално 

објаснува дека Христовиот фустан бил раскинат во четири дела. Од 

мноштвото примери ги издвојуваме и посочуваме оние за кои имавме увид во 

литературата: во старата црква на манастирот Преображение на Метеори 

(1483),55 во Трескавец (ок. 1485),56 во Поганово,57 * во Доброва(т) и во 

Молдавија (1529),58 во Св. Димитрија во Палатиција,59 во Кучевишкиот 

манастир (1591) каде е во непосредна врска со Визијата на св. Петар 

Александриски,60 во Ореоечкиот манастир,61 во Моклишкиот манастир62 и во 

манастирот во прилепско Слепче.63 * * * *

Во Исмејувањето (О ЕМПЕГМОС), Христос е облечен во долг модро 

син фустан и цинобер туника со кратки ракави. На главата му е поставен 

трновиот венец наместо круна, а во раката држи трска наместо жезол. Лево и 

десно од него се прикажани две момчиња во кратки туники и клобучести 

капи на главите. Момчето на левата страна во двете раце држи впечатлив 

инструмент во вид на тропкалки, а тоа на десната страна држи бели

52 С. ТЈѕсЦепсЈогѓ, Еуап§еНа АросгурНа, асНиНШѕ р1ипгшѕ СосНсШиѕ §гаесѓѕ е1 1аНшѕ тахјшап раНет 
пипс рптит сопѕиШѕ а1цие ЈпесНГогит сорја ѓпѕѓ̂ пѓЕиѓѕ, Цѓрѕѓае 1853,101,152.
Ј За примерите во кои оваа епизода е составен дел од Распетието, в. О. МШеС, пау. с1е1о, 428- 

430.
54 Сп. А. Серафимова, нав. дело, 84.

Сп. Е.14. ОеогфСѕоуашп, пау. с1е1о, 147, р1. 51.
Сп. С. СмолчиН-МакуљевиН, Манастир Трескавац у 15. веку и програм зидног сликарства

наоса цркве Богородичиног Успења, ЗМСЈ1У 37, Нови Сад 2009, 68-69.
Сп. Б. ЖивковиН, Поганово, ск. 27.

^Податокот е преземен од: Е.И Оеог§кѕоуапп1, пау. Је1о, 157; в. уште: А. УаѕШи, пау. Је1о, Т. 36.
А. Тобрта, нав. дело, 184.

б| А. Серафимова, нав. дело, 84.
Во Ореоечкиот манастир Поделбата на Христовиот плашт е многу оштетена, а авторката

на монографијата, М.М. Машниќ сцената ја идентификува со помош на компарација со
топличката претстава, в. М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, 47,144, сл. 19.
“ Исто, 48, заб. 148.

Во црквата Св. Никола на Слепченскиот манастир, делењето на облеката како засебна 
сЦена е во контекст на Распетието, сп. Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп,
Прилеп 2001,34.
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марамчиња извезени п0 рабовите. Во заднина, зад преградата се насликани 
^те четири момчиња. Н а  десната страна едното момче удира во барабан, а 

ДрУг0 Т О  СВИРИ на тРУба. Спроти нив, на левата страна едното момче има дајре 
в0 р а ц е т е , додека другото свири на прекршен дувачки инструмент. Тројца од 

м о м ч и њ а т а  на главите носат бели клобучести капи, а четвртото има 

" м о л е р с к а "  капа. Целото дејствие се случува пред куполна градба со два 

с т р а н и ч н и  брода коишто имаат одделни влезови (сл. 496; ск. 176).

Описите на Исмејувањето Христово произлегуваат од кажувањата на 

сите евангелисти (Матеј XXVII, 27-30; Марко XV, 16-19; Лука XXIII, 11-12; 

Јован XIX, 2-3), кои инаку воопшто не ги споменуваат музичарите.64 

Топличката сцена е симетрично решена и без голем број на фигури, 

карактеристични за оваа случка. Во оваа сцена вниманието го привлекуваат 

насликаните музички инструменти. Ги издвојуваме дрвените удирачки 

инструменти во рацете на момчето на левата страна, коишто се наречени 

клапни.65 Од достапниот компаративен материјал, ист инструмент наоѓаме во 

сцената Првото исмејување на Христос од Лесново (1346),66 потоа во Св. 

Никита - Бањани (1483/84),67 Поганово (1499),68 69 Св. Георги - Бањани 

(1548/49),® во Карлуковскиот манастир (1602)70 и во неколку романски 

споменици.71 Интересен е и прекршениот дувачки инструмент со источно 

потекло, наречен цугтромбон.72 Клобучестите капи на главите на момчињата 

се слични на тие од сцените: Трикратното одрекување на Петар, Поделбата

н С. Радојчиќ преку примерот од Старо Нагоричане, укажува на потеклото и влијанијата за 
вклучувањето на музичарите и танцувачите во рамките на Исмејувањето Христово, в. С. 
РадојчиК, Ругање Христу у Старом Нагоричину, во: Истиот, Узори и дела старих српских 
уметника, Београд 1975,155-179.

Клапните биле изработувани од липово дрво, поврзани со кожа која овозможувала 
подвижност при удирањето, а биле употребувани од свештениците со чија помош најавувале 
°ДДелни молитвени нумери во богослужбата, сп. Б. Џимревски, Претставите на музичките 
инструменти на фреските и дрворезите во Македонија, Македонски фолклор, Година IX, бр. 
V, Скопје 1976,162.

С. ГабелиБ, Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, сл. 29. 
и Г  Џимревски, нав. дело, сл. 3.
,„Сп. Б. ЖивковиБ, Поганово, ск. 25.
69 г р

70 Њренски белешки.
7| Сп. В. Пандурски, Манастирската стенна живопис в Карлуково, Софин 2002, сл. 75.
72 бп. А. УаѕШи, пау. 4е1о, Т. 35 (Оо6гоуа1г).

Б- Џимревски, нав. дело, 158; в. уште: А. Серафимова, нав. дело, 80, заб. 65.
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а плаштот и  К а ч у в а њ е т о  н а  к р с т о т ,  н о  и  н а  к а п а т а  н а  т о п л и ч к и о т  к т и т о р  

Д и м и т а р ,73 ш т о  м о ж е б и  се д о л ж и  н а  т о г а ш н а т а  " м о д а "  и  с е  п р е з е м е н и  о д  

современиот н а ч и н  н а  о б л е к у в а њ е .  Г р а д б а т а  в о  з а д н и н а  с о  с л и ч е н  о б л и к  с е  

и о в т о р у в а  в о  с ц е н а т а  Н е в е р у в а њ е т о  н а  Т о м а  о д  т о п л и ч к и о т  о л т а р с к и  

П ростор . Т о п л и ч к и о т  п р и м е р  н а ј м н о г у  с е  п р и б л и ж у в а  д о  д е л а т а  н а  

костурската р а б о т и л н и ц а  о д  XV в е к .

Качувањето на крстот (Н АМАВАС1С ЕП1 СТ(АУ)РОУ) е насликано 

на северниот ѕид, во зоната на Великите празници, веднаш до Патот на 

Голгота. На крстот се потпрени скалите, по коишто се качува Христос. Зад 

него се прикажани двајца војници кои го туркаат, а едно момче го повлекува 

кон крстот. На скалилата од задната страна на крстот има уште едно момче 

кое се подготвува да замавне со чекан. Во долниот десен агол е насликана 

епизодата со подготвувањето на течноста. Претставени се двајца Евреи со 

марами на главите, од кои едниот во длабок сад ја подготвува смесата од 

жолчка, а другиот сипа оцет од бокал. Во горниот дел, лево и десно од крстот 

се насликани персоницикациите на Сонцето и Месечината (сл. 50).

Зад ѕидната преграда се насликани допојасјата на двајца пророци. Лево 

е пророкот Осиј (О ПРОФНТНС (0С1Е), а десно е пророкот Авдиј (О 

ПРОФНТНС АВД10У),74 прикажани како двајца старци со бела густа коса и 

брада.75 На свитокот на пророкот Осиј е испишан авторскиот текст: К(А1) 

ЕСТ<Е1> ЕИ ЕКЕ1ЛН ТН НМЕРА АЕГЕ1 К(УР10)С ЕПАКОУСОМА1 Т03 

0УРА<ХС0>, (Осиј II, 23). Текстот на свитокот на пророкот Авдиј гласи:

3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, 
Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската 
лросвета, Скопје 1989, 326-327; Истата, Ктиторскиот портрет во ѕидното сликарство во 
Македонија, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, Скопје 1995,218-219.

манастирот Црна Река во рамките на Страсниот циклус, пророчките допојасја се 
Иасликани во сцените Симнување од крстот и Оплакување, в. С. Петковик, Зидно сликарство
0557-] 614), 108.

Пророците Осиј и Авдиј со исти физиономски карактеристики се опишани во Првиот 
)РУсалимски ракопис (1566) и во Книгата на поп Данило (1674), в. М. Медик, Стари 
Сликарски приручници II, Београд 2002,167,169, 353.
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дКОУЕ ОУРАШ К(А1) ЕШ Т120У {Н} ГН ОТ1 К(УР10)С ЕЛАЛНС(ЕМ) 

У10УС ЕГЕЖН>СА К(А1) УЧГСОСА (Исаиј I, 2).76

За случувањата на Голгота известуваат сите евангелисти (Матеј 

ХХУ1Г 33-34; Марко XV, 22-23; Лука XXIII, 36; Јован XIX, 17-30), иако ниеден 

од нив не го опишува начинот на качување на крстот. Илустрирањето на 

Христовото качување на крстот по наредба на војниците, се смета дека е 

инспирирано од Апокрифното евангелие на Никодим.77 Од XV век темата се 

проширува со фигурите на Евреите, прикажани со чекан во рацете или како 

подаваат клинци од кошница.78 Во нашиот пример, двајцата Евреи ја 

приготвуваат смесата од жолчка и оцет. Епизодата е карактеристична за 

неколку споменици насликани од охридската сликарска работилница од XV 

век.79 Аналогно решение наоѓаме во истата сцена од црквата Св. Никола (Св. 

Атанасиј) во Шишево,80 каде идентично е насликана и епизодата со 

подготвувањето на течноста. Во Кучевишкиот манастир, пак, оваа епизода е 

насликана во рамките на Распетието.81

Во Симнувањето од крстот (Н АПОКА0НАСОС1С) пред ѕидниот 

параван е насликан крстот од каде Јосиф од Ариматеја го придржува и 

спушта Христовото тело, свиено во облик на буквата "Ѕ". Богородица е 

качена на столче и со рацете го придржува и го бакнува својот Син. Зад неа 

стојат две жени од кои Марија Магдалена ја целива Христовата рака. На 

левата страна е апостолот Јован кој исто така му ја бакнува раката на својот 

учител, а пред него е насликан Никодим, потпрен на едното колено, како со 

клешти ги вади клинците од Христовите нозе. ЈЈево и десно од крстот се 

насликани персонификациите на Сонцето и Месечината (сл. 51).

Кратки известувања за Јосиф од Ариматеја, кој побарал одобрение за 

Христовото тело да биде симнато од крстот, даваат евангелистите Марко

76 пко стариот католикон на манастирот Преображение на Метеори овој текст е испишан на 
свитокот на пророкот Јоил, в. Е.ТЧ. Оеог^Иѕоуапш, пау. с!е1о, 242.
?8 Сп. 0. МШер пау. с1е1о, 380.
7, ^п' X- Серафимова, нав. дело, 83 (со примери).

Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 70, сл. 56 (Баница), ск. 79 (Лескоец), ск. 112
(Матка)
80 р >
8| '“Цената од шишевската црква се уште не била предмет на научен интерес.

6. Серафимова, нав. дело, 67-68.
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р(\/, 46), Лука (XXIII, 53) и Јован (XIX, 38). Настанот најопширно го опишува 

византискиот хомиличар од IX век, Георгиј од Никомедија.82

Во Оплакувањето Христово (О ЕП1ТАФ10С ОРНИОС), пред истиот 

ѕиден параван и пред Голготскиот крст е положено мртвото Христово тело 

на одар. Крај Христовата глава е Богородица седната на трон без наслон која 

го прегрнува лицето на својот Син, а нозете и се поставени на подножник; 

Јован е клекнат крај неговата рака, додека, пак, Јосиф од Ариматеја е крај 

нозете. Марија Магдалена се наоѓа зад одарот со подигнати раце во орантен 

став и распуштена коса,83 а зад Богодородица има уште една жена која си ја 

кубе косата. Во горниот дел, лево и десно се насликани ангелите кои со 

ткаенина ги покриваат лицата во знак на тага (сл. 52). Во заднина е насликана 

епизодата со Никодим кој го подготвува гробот во којшто ќе биде погребан 

Христос.

Настанот е ликовно вообличен според соопштувањето во 

Никодимовото апокрифно евангелие84 и во текстот на Георгиј од 

Никомедија.85 Евангелските текстови го опишуваат само Полагањето во гроб 

(Матеј XXVII, 59-61; Марко XV, 46-47; Лука XXIII, 53-55; Јован XIX, 39-42). Во 

поствизантискиот период сцената најчесто се надополнува со претставата на 

Никодим кој го приготвува гробот.86 За неговото присуство известува само 

евангелистот Јован (XIX, 39), кој воедно раскажува дека Никодим донел 

смеса од елеј и алое. Смесата во топличката претстава е насликана во садот 

положен пред одарот. Во нашиот пример особено внимание привлекува

Сп. С, МШер пау. Не1о, 467.83 5 7
За распуштената коса на тажачките, в. М. ЕјЈ.цауооѓ|А., Гоуаисешс; коррсоаец кас 

кефаАобеарог ато В оСд у т ш , АрхасАоута &Те%уе^ 83, Абдуа 2002, 19.
М.К. Јатеѕ, пау. Је1о, 116-117.85 п  . 3 5
^п. 0. МШе!, пау. с!е1о, 489-490; Н. ВеШп&, Ап 1та§е апс! Иѕ РипсОоп т  Ше ЛлШгѕу: ТНе Мап оѓ 

Ѕогготе т  Вутатгат, БОР 34-35, \УаѕН1п§1оп 1980-1981,2-3.
Епизодата со Никодим кој го приготвува гробот во слична варијанта ја среќаваме во 

Црквата Свети Архангели (Таксиарси) во Костур (1359/60) (в. Ѕ. Ре1екашсНѕ -  М. СНаЈгМаШѕ, 
Каѕ1опа, АШепѕ 1986, 100, 13) и во црквата Св. Константин и Елена во Охрид (сп. Г.
СуботиН, Свети Константин и Елена, ск. 4).
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тронот на којшто седи Богородица, што не е илустриран во средновековните 

примери,Ѕ7 а неговото вклучување го бележиме од XV век.87 88

Оплакувањето Христово во оваа варијанта е карактеристично за 

ѕидните слики во изведба на т.н. охридска сликарска школа89 и т.н. костурска 

работилница од крајот на XV век.90 Според достапниот компаративен 

материјал, ваквото решение на сцената се среќава и во XVI век, во 

светогорските манастири Лавра91 и Ставроникита,92 потоа во црквата Св. 

Никола во Плати,93 а во XVII век продолжува да се слика во Журче,94 Шопско 

Рударе95 и во Арбанаси.96 Најблиска стилска и иконографска паралела 

согледуваме во истата сцена од црквата Панагиа Музевики во Костур (по 

1532).97

87 Во постарите примери Богородица е насликана централно или, пак, странично како седи на 
камен постамент, в. О. МШе1, пау. сЈе1о, 489-516.
88 Хронолошки најстарата претстава на Богородица седната на трон во рамките на 
Оплакувањето Христово ја наоѓаме во Лескоец (в. Г. СуботиБ, Охридската сликарска школа, 
ск. 79). Потоа следат примерите од Преображение - Метеори (ЕН. Оеог§Дѕоуапп1, пау. <Зе1о, р1. 
52), Кремиковци (Ц. Вњлева, За един иконографски вариант на сцената Оплакване от XV 
век, Ниш и Византија VI, Ниш 2008, сл. 1), Поганово (Б. ЖивковиЕ, Поганово, ск. 27) и 
Магалиу (Е. ПѕА,ѕкстбоо, Каагорих 1, тиу. 171Ц).

Сп. Г. СуботиВ, Свети Константин и Елена, ск. 4; Истиот, Охридската сликарска школа, ск. 
18 (Велика Преспа), ск. 79 (Лескоец), ск. 112 (Матка); М.М. ОапсИѕ, пау. <1е1о, 104, п. 470 
(Бобошево).
90 7Сп. Ц. Втшева, нав. дело, 263-272 (со примери и литература), в. уште: Н. Митревски, 
Фрескоживописот во Пелагонија, сл. на стр. 43 (Трескавец - ок. 1485); М.М. ОапсПѕ, пау. сЗе1о, 
78 (Магалиу).
91 Сп. 0. МШе1, пау. с!е1о, 560.

Сп. М. Хатфбакдд, О крцтгкос; ^соурафод ©ѕофауд*;. I тѕАѕоташ. фаад тдс; техуцс; тоб
°ХЦ тосхоурафгѕс; тгјс; Моуѓц Етаороупсдтсс, Ау. ’Ород 1986, еж. 100.

М.П. Пагагбоо, Хцтдрата рудрѕгакѓ)<; тоо 16оо аиоуа, ѕгк. 21.
Сп. Ј. Николиќ-Новаковиќ, Живописот во црквата Св. Атанасиј Александриски во Журче, 

Скопје 2003, сл. 24.
Податокот е преземен од: М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, 42.

97 Сп. Љ. Прашков, Цњрквата Рождество Христово в Арбанаси, Софил 1978, сл. 69.
М.П. Пагагбоо, Ог тгаАадотѕрѕс; фааѕк; тогхоурафцаг); тц; Пауаугас; аоуогкга; 

Моо^ерѓкц атцу Кааторга каг ц е̂ ѕАЦц тцс; толгкц;; ѕгкоуоурафпсц; тгарабооцс, 
Макебоугка 31, ©ѕаааАоу'гкг| 1997-98,146-147, ѕгк. 13.
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<ЈЖ)единечни претстави

^.^опојасни ирешсшави

зоната на допојасните претстави во медалјони на јужниот ѕид, се

наоѓа најстарата сочувана претстава на кратовскиот маченик св. Георгиј 

Нови (... П&?Р[П€] НОВН) (11 февруари). Ликот на младиот голобрад светител е 

оштетен во горниот дел, а сочувана е само долната половина на 

долгнавестото лице со овален облик и кадрава кафеава коса. Тој е облечен во 

виолетова кошула украсена со тролисни мотиви, а кружната лента на 

околувратникот е исполнета со бисери. Над десното рамо и рацете му е 

префрлена црвена наметка. Светителот со десната рака држи маченички 

крст, додека левата отворена дланка му е подигната во висина на рамениците 

(сл. 53а; ск. 18а).

Младиот златар по име Георгиј бил роден во Кратово,* 1 како син на 

благочестивите родители Димитриј и Сара, а во 1515 година на 18 годишна 

возраст бил спален на клада во Софија. Набрзо по неговата маченичка смрт, 

презвитерот Пејо во чијшто дом живеел кратовскиот златар, го напишал 

неговото Житие, а малку подоцна и Службата.2 Непосредно по смртта и 

настанувањето на Житието и Службата, тој бил канонизиран и почнал да се 

слави под името св. Георгиј Нови, што било главна причина за брзото 

ширење на неговиот култ особено на Света Гора. Оттаму, светогорските 

монаси славата на светителот ја пренеле во Новгород каде, уште во 1539

Сп. М.Б. МиличевиЦ, Бор^е Кратовац, Сремска Митровица 1924, 20; Јустин Сп. ПоповиС 
Житија светих за февруар, Београд 1977, 224-229 (понатаму: Јустин, Житија); Епископ 
Николај, Пролог, Линц 2001, 93 (понатаму: Пролог).

Свет. Ст. ДушаниН, Презвитер Пеја писац службе и биографије св. Бор^а Кратовца, 
ХришНанско дело У/1, Скопље 1939,50-61; П. Динековљ, Софииски книжовници презш 16 век,
1 Поп Пљио, Софии 1939, раѕѕпп; Д. Миловска, Ѓорѓи Кратовски во книжевната и народната 
традиција, Скопје 1989, 5, 22-23; Г. СуботиН, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца,
3рВИ 32, Београд 1993, 167-171; М.М. Машниќ, Црквата во с. Трново - еден пример на 
ДУХовниот стремеж на епохата, Културен живот 2/93, Скопје 1993, 41.
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година, е составена руската верзија на Житието.3 Во Житието и Службата се 

дадени податоци за неговиот физички изглед, духовните белези, неговата 

возраст и маченичкиот крај.4 Св. Георгиј Кратовски е опишан како витко и 

високо русокосо момче со долгнавесто лице, подигнати густи веѓи и издолжен 

нос и со тенки и долги прсти на рацете.5 Покрај убавината, момчето било 

побожно, скромно и чесно.6 Токму деталниот опис на презвитерот Пејо 

послужил како текстуална предлошка на зографите кои работеле во XVI век, 

но и на тие од подоцнежниот период.7

Се смета дека уште во почетокот на дваесеттите години на XVI век 

постоеле канонски услови за појава на првите претстави на младиот 

кратовски маченик.8 Меѓутоа, во околината на Кратово и Софија каде 

најрано можел да биде насликан светителот, не се пронајдени негови 

претстави.9 * По обновата на Пеќската патријаршија, во сите позначајни 

храмови од XVI и XVII век на нејзина територија се насликани голем број на 

претстави на св. Георгиј Нови.1П Во рамките на диецезата на Охридската 

архиепископија неговиот лик е насликан во црквата Св. Димитрија во 

Палатиција, покрај претставите на св. Климент Охридски и св. Сава Српски.11 

Појавата на тројцата светители во сликарската програма на црквата во

3 Сп. Г. СуботиГ, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, 167-169.
4 Сп. Д. БогцановиК, Житије Георгија Кратовца, Зборник Историје књижевности, САНУ 10, 
Београд 1976, 203-265; Истиот, Житије 'Бор^а Кратовца од попа Пеје, Летопис МС 422, св. 1- 
2, Београд 1978, 203-265; А. Матковски, Верските маченици Ѓорѓи Кратовец, Злата 
Мегленска и други, во: Истиот, Отпорот во Македонија, Том II, Скопје 1983, 190-203; 
Страници од средновековната книжевност, Избор, редакција, предговор и забелешки: В. 
Антиќ - X. Поленаковиќ, Скопје 1978, 68-74; Д. Миловска - Ј. Таковски, Македонски житија 
IX - XVIII век, Скопје 1996,107-135.
Сп. Д. БогдановиК, Житије Георгија Кратовца, 259.

6 Исто, 277.
Сп. Л. МирковиК, Свети Бор^е Кратовац, Београд 1925,166-167.
Сп. Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, 171.

9Исто, 173.
Сп. С. ПетковиК, Зидно сликарство на подручју ПеКке патријаршије (1557-1614), Нови Сад 

1965 , 87-88, 110, 170, 185, 195, сл. 8 (Пеќска патријаршија), сл. 26 (Студеница), сл. 88 
(Богошевци); в. уште примери во: Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Гебргија 
Кратовца, 176 (со литература).

Сп. Тобрта А., От уаог тоо Ау1оо ПпсоХаоо отц В1тоа каг тоо Ауѓоо Мцуа ото 
Моуобвубрг. Прообуугоц ото ѕруо тшу ^соурафсоу атго то Агуотолг, Абцуа 1991,242,248-249, 
к ^ -  Ш а; ГѕГаГа, ТКе раѓпГегѕ Јгош МпоШрЈ (Огеесе) апс! Иге Ѕегбѓап СГгигсК, ЗМСЛУ 27-28, Нови 
Сад 1991-1992, 320-323.
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Палатиција се објаснува со претпоставениот престој и ангажман на 

пинотопскиот сликар Никола во областите на Пеќската патријаршија.12

Според истражувањата најстарата сочувана претстава на св. Георги 

Пратовски од 1536/37 година се наоѓа токму во наосот на Топличкиот 

манастир.13 Искажано е мислењето дека претставата на светителот во оваа 

црква е настаната по барање на ктиторот, кратовскиот кнез Димитар 

Пепик,14 а за негувањето на неговиот култ се смета дека голема улога 

одиграл охридскиот архиепископ Прохор.15 Култот на младиот маченик ќе 

биде негуван и во следниот век, што се потврдува со постоењето на уште три 

сочувани претстави на нашата територија. Имено, станува збор за 

претставите на св. Георгиј Нови од црквите Св. Атанасиј Александриски во 

Журче,16 Св. Димитриј во Жван17 и Св. Никола во Ижиште.18 Во Журче и 

Жван е насликан во лаичка облека составена од долна копгула, кафтан 

порабен со крзно и клобучеста капа на главата,19 како што најчесто се 

прикажувал и на подрачјето на Пеќската патријаршија.20 За разлика од нив, 

допојасната фигура во Ижиште е претставена во патрициска одежда.21 

Поради оштетувањата на ликот на светителот од топличката црква е нејасно

12 Исто.
13 Пред истражувањата на Г. Суботиќ се сметаше дека најстара претстава на св. Георги 
Кратовски е таа од Моливоклисија; по ревидирањето на датирањето на живописот од 1536 
година во 1541, авторот смета дека топличкиот лик на св. Георги Нови е најстариот познат, в. 
Г. СуботиК, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, 177-180 (со постара литература).
Поопширно за датирањето на Моливоклисија, в. Истиот, Натпис у Моливоклисији, ЗРВИ 
ХУ, Београд 2004, 507-521.

Истиост, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, 192-199.
Сп. Ц. Грозданов, Мачениците од XV -  XIX век во живописот во Македонија, Прилози. 

Одделение за општествени науки, Скопје 1993, 42.
Сп. Ј. Николиќ-Новаковиќ, Култот на кратовскиот маченик, Нова Македонија од 

01.07.1993 година, 8; Истата, Живописот во црквата Св. Атанасиј Александриски во Журче, 
Скопје 2003, 41-44.

Сп. М.М. Машниќ, Црквата Св. Димитрија во Жван и нејзиното место во сликарството на 
Доцниот среден век, Културно наследство 19-20-21, Скопје 1996,197, 200-201.
19 Ц- Грозданов, нав. дело, 41.

Сп. Ј. Николиќ-Новаковиќ, Живописот во црквата Св. Атанасиј, 43; М.М. Машниќ, 
Црквата Св. Димитрија во Жван, 197,200.

За примерите на подрачјето на Пеќската патријаршија, в. Г. СуботиН, Најстарије претставе 
оветог Георгија Кратовца, 181 -184 (со литература).

Сп. Ц. Грозданов, нав. дело, 41-42, сл. 2.
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дали на главата носел капа,22 којашто ќе стане најкарактеристичниот дел на 

леговата облека.

До кратовскиот маченик се наоѓа претставата на св. Јаков Персиски 

(СШ 1р1К0[В] ПЅРШ) (27 септември), родум од Персија од христијански родители 

и воспитан во духот на христовата вера.23 Ликот на св. Јаков Персиски е 

делумно оштетен, но видлив е дел од неговата кадрава кафена коса и кратка 

брада. Облечен е во црвена кошула со окер тролисен околувратник посипан 

со бисери и модро сина наметка, исто така опшиена со бисери. Во десната 

рака држи маченички крст, а левата отворена дланка му е положена во 

висина на градите (ск. 186). До него се наоѓа претставата на еден 

неидентификуван маченик во патрициска облека, од кого е сочуван само 

долниот дел на бистата и рацете подигнати во молитвен став (ск. 18в).

Во внатрешната страна на централниот потпорен лак се сочувани само 

делови на медалјони со фрагментарни натписи со што не е можна 

идентификација на светителите (и.-з.): неидентификуван (СТ...),

неидентификуван (СТУ ...) и уште еден неидентификуван светител, од чие име 

се читаат само последните две букви (...19).

Долниот дел на западниот лак на јужниот ѕид содржи четири медалјони 

со светителки од кои две остануваат неидентификувани поради 

оштетувањата. Во продолжение од третиот медалјон е сочувана само десната 

страна на бистата на светителката со читлива легенда којашто ја 

идентификува како св. Анастасија Фармаколутрија (... ЈШСЖ1 ...КО/Н/ТРМ).24 

Според остатоците светителката е облечена во едноставна цинобер туника;

" Н. Митревски неточно наведува дека св. Георгиј Нови од топличкиот наос е насликан со 
висок клобук на главата, в. Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век 
во Демирхисарско, Прилеп 2003, 89.
2 Јустин, Житија, новембар, 769-779.

Во литературата оваа светителка е позната и како св. Анастасија Фармаколитрија; ние се 
одлучивме за епитетот Фармаколутрија како што е наведено во натписот крај нејзината 
претстава.

93



на главата има бел вел надвишен на темето со двојно здиплена марама,25 а во 

левата рака држи сад со долг врат (сл. 536; ск. 19а).

Забележано е дека во средновековната уметност најчесто се 

прикажувани две светителки со името Анастасија,26 двете родум од Рим, 

коишто маченички пострадале за христовата вера. На едната поменот и е н а  

22 декември,27 додека на другата на 12 октомври.28 Многу поголема 

популарност и почит уживала првата, ученичката на Хрисоген, наречена 

фармаколутрија/Аптекарка, поради верувањето во нејзината исцелителна 

моќ, способноста да штити од отров, да ги олеснува маките на страдалницИте 

и да исцелува од душевни болести.29 Со епитетот ФарцакоАдЗтрга се среќава 

во припратата на црквата Св. Врачи во Костур,30 во припратата на Св. 

Панагиа Форбиотиса во Асину (втора половина на XIV век),31 во црквата Св. 

Константин и Елена во Охрид,32 и во Поганово,33 додека во Баница (Веви),34 

во Кремиковци3'’ и во Св. Георги во Бањани крај неа е испишано само името.36 * * 

Двојно здиплената марама на главата на светителката во сличен облик се

25 За карактеристичните и различни начини на покривањето на главите и забрадувањето на 
светителките, в. М.Ер.рауоотрц Гиуа1КБ1Ѕ<; корцсооец каг кефаХобеарог ато Во^сггао, 
Ар%а1А,оу1а &Те%уе<; 83, А0ѓ]уа 2002, 14-20.
26 Сп. Д. ВојводиЕ, Култ и иконографија свете Анастасије Фармаколитрије у земљама 
византиског културног круга, Зограф 21, Београд 1990, 31.
27Јустин, Житија, децембар, 654-669; Пролог, 844-845.
28 Јустин, Житија, октобар, 253.
29 Од нејзиното житие произлегува и податокот дека едно време им помагала на луѓето во
невоља и во Македонија, а по престојот во Солун, оди во Сирмиум каде што умира околу 304
година, в. .Тустин, Житија, децембар, 661 -662.
10 Св. Анастасија е насликана на довратникот на влезот во припратата, како пандан на св. 
Недела, в. Ѕ. Ре1екашФѕ -  М. СЈтаГгЈсЈакЈѕ, КаѕЈопа, АФепѕ 1986, 25.

А. ап<1 Ј.А. ЅфНапои, ТНе РаЈШес! СНигсЈ1еѕ оѓ Сургиѕ. Тгеаѕигеѕ оѓ ВугапЈте Ап, БопДоп 1985 
(ѕесопс! е<Ј. Сургиѕ 1997), 137-138, П§. 71.
' Светителката е претставена во цел раст на западниот ѕид во параклисот посветен на св. 
Параскева, в. Г. Суботиќ, Свети Константин и Елена у Охриду, Београд 1971, 52, сл. 31 и 42.
ЈЈ Во Поганово допојасјето на светителската е прикажано на западниот ѕид во непосредна 
близина на св. врачи Кузман и Дамјан од едната страна и св. Петка од другата, в. Б. 
ЖивковиЕ, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиЕ), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986, ск. 25.
^ Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа од XV век, Охрид 1980, 90, ск. 69.

Сп. К. Паскалева-Кабадаиева, Цњрквата "Св. Георги" в Кремиковскии манастир, Софил 
1980, 57; Ц. Втшева, Стенописите в цњрквата "Св. Георги" в Кремиковскил манастир в 
контекста на костурската художествена продукции, Автореферат на дисертационен труд, 
Софии 2006, 40.

Во црквата Св. Георги во Бањани допојасната претстава на св. Анастасија се наоѓа на 
ЈУЖната половина на западниот ѕид на наосот (теренски белешки).

94



ј а в у в а  во претставите на ктиторките во спомениците од X V  век, насликани на 

подрачјето на Охридската архиепископија.37 Садот, пак, којшто го држи во
гзо

својата рака содржел миро и лекови, со што ги помазувала измачените тела 

На оние коишто ги лекувала, е сад кој станува препознатлив атрибут што ја 

истакнува нејзината лечебна улога. Во три од горенаведените споменици 

(Поганово, Баница и Бањани), св. Анастасија е претставена речиси 

идентично како во Топличкиот манастир.

Познато е поврзувањето на култот на св. Анастасија и со 

Воскреснувањето Христово, што произлегува од самото значење на 

нејзиното име осуоссгтасгцс;, а таа врска е воспоставена во престолнината.39 

Покрај теолошката поврзаност со денот недела, светителката се врзува со 

истиот ден, но и со петок и од практични причини. Поради тоа, светителката 

честопати е прикажувана во близина на светителките Недела и Петка ,40 а 

заедничкото претставување и нивниот култ биле распространети во Русија, 

особено во Новгород .41 Таков е случајот и со нашиот пример, бидејќи веднаш 

до неа се наоѓа бистата на св. Недела, додека пак, нејзин пандан на северниот 

ѕид е св. Петка.

7 Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 60 (Св. Константин и Елена), ск. 68 
(Баница), ск. 74 (Лескоец), ск. 92 (Драгалевци), ск. 107 (Матка).

За содржината на садот, в. БекѕЈкоп Јкопо§гаГце, НШгцЛсе \ ѕѓшБоНке гарасЈпо§ кгѕсапѕЕа, 2а§геН 
1979, 129.

Во V век моштите на св. Анастасија од градот Сирмиум биле пренесени во црквата 
Воскресение Христово во Цариград, што било дополнителна причина за нејзиното 
поврзување со Воскресението, в. Д. ВојводиН, нав. дело, 31, 34 (со литература); ВухапНит, 
РаЉ апсЈ Ро\уег (1261-1557) (еН. Еуап Н.С.), Ие\у Уогк 2004, 196.
40 пр1рите светителки се насликани заедно во северното одделение на припратата на црквата 
Воведение Богородичино (Св. Спас) во Кучевиште, в. 3. Расолкоска-Николовска, О 
ктиторским портретима Свете Богородице у Кучевишту, Зограф 16, Београд 1985, 48, заб. 78; 
И.М. Бор^евиН, Сликарство XIV века у цркви Св. Спаса у селу Кучевишту, ЗЛУ 17, Нови Сад 
1981, 104; Црквата Воведение на Богородица во Кучевиште (воведен текст: Б. Видоеска), 
Скопје 2008, ск. 27. За други примери в. уште: Д. ВојводиБ, нав. дело, 33 (со бројни примери и 
литература).

Взаемното почитување на двете светителки во Новгород се поврзува и со трговијата како 
°сновна дејност на градот, односно со петок и недела како главни пазарни денови. Имено, св. 
Петка/Цјатница и св. Анастасија се сметале и како заштитнички на трговијата и пазарите, в. 
В Н. Лазарев, Русскаи иконопис од истоков до начала XVI века, Москва 1983, 55, 57, заб. 93; 
Истиот, Новгордскаи иконописв, Москва 1976, 24 и Таб. 28, Таб. 29.
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Св. Недела (... Н6Д6/11Р1) (7 јули) 42 е насликана со висока отворена круна 

На главата, под која се спушта бел вел извезен на рабовите. Светителката 

носи црвен фустан над којшто е префрлена наметка, украсена со стилизирани 

двоглави орли впишани во кругови (сл. 53в; ск. 196). Левата дланка е 

отворена, а во десната рака веројатно држела маченички крст, оштетен со 

отпаѓањето на малтерот.

Во внатрешната страна на западниот потпорен лак се наоѓаат 

медалјоните со допојасјата на (з.-и.): св. Варвара, св. Петка, св. Катерина и св. 

Кирик.

Св. Варвара (СТН ЕЖММ) (4 декември) 43 е претставена во патрициска 

облека опшиена со бисери; на главата има бел превез и дијадема (сл. 54а; ск. 

19в), а на ушите има обетки слични на тие на ктиторката Милица од 

манастирот М атка .44 Личната девојка родена во времето на Максимијан, 

маченички пострадала од раката на својот татко кој ја погубил со меч .45

Во продолжение е допојасјето на св. Петка (СТД П9ТМ) (26 јули), 

облечена во препознатливиот пурпурен химатион, а со десната рака држи 

осмокрак крст (сл. 546). Во христијанската уметност се познати повеќе 

светителки со името Петка/Параскева , 46 од кои позначајни се три. Најстарата 

и најпознатата од нив е родена во Рим за време на царот Антонин, а била 

погубена со меч во времето на Марко Аврелиј.47 Втората чиј помен е на 28 

октомври, потекнува од Иконија и страдала во времето на Диоклецијан,48 

додека третата која се празнува на 14 октомври е родена во Епиват, Тракија.49 * * * 

Погоре во текстот укажавме дека св. Петка многу често се претставува 

заедно со или во близина на св. Анастасија Фармаколутрија.

42 Јустин, Житија, јули, 138-141.
Јустин, Житија, децембар, 85-103.
Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 107 и сл. 104 (Матка). За слични типови

на обетки, в. Ј. КовачевиН, Средњовековна ношња балканских словена, Београд 1953, 143-
157.
^ Јустин, Житија, децембар, 85-103.

Поопширно за култот на св. Петка/Параскева, в. кај: Г. Суботиќ, Свети Константин и
Елена, 89-97,101-104.
4ѕ Јустин, Житија, јул, 639-642.

Јустин, Житија, октомври, 591-595.
Исто, 276-282.
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Веднаш до неа е насликана св. Катерина (СТН КрЈТСРЖН) (24 ноември), 

облечена во темноцрвен мафорион, под кој се гледа темносина капа, а во 

десната рака држи маченички крст (сл. 54в). Родена во Александрија, таа се 

одликувала со необична телесна убавина и била многу образувана. Уште во 

раната возраст учела филозофија, медицина, реторика и логика, а знаела и 

многу јазици.50 Како заштитничка на младите учени луѓе и на филозофијата, 

таа честопати се слика со стилос и книга во рацете .51 Поради своето 

владетелско потекло таа се јавува и како заштитничка на владетелите.52

Св. Кирик (СТУ КУПКВ) (15 јули), прикажан во бела туника со окерна 

тролисна апликација околу вратот и на ракавите, е насликан како младо 

момче, кој со показалецот од левата рака покажува кон својата глава (сл. 

556). Покрај указот на неговата глава/чело, тригодишното дете се слика и 

како држи камен во раката ,53 симболично укажувајќи на камените скалила по 

коишто бил турнат.54 Во топличката претстава, пак, се чини дека во десната 

рака држи маченички крст .55

Фронталната допојасна фигура на св. Јулита (СТ4 &/Ш[Ш) (15 јули) ,56 е 

сместена во квадратното поле над влезот во северниот параклис (сл. 55а). 

Светителката е облечена во син фустан, над којшто има црвена наметка и 

забрадена е со зелена марама. Таа во десната рака држи маченички крст, а со 

левата рака покажува кон својот син, св. Кирик. Мајката и синот најчесто се 

сликаат заедно, свртени еден кон друг.

Во лачното поле на северниот ѕид, во сегмент на небо е прикажана 

допојасната претстава на Христос (... ХС). Облечен во темноцрвен хитон и 

модро син химатион, Христос благословува со двете раце (сл. 56).

* Јустин, Житија, новембар, 670-715.
Ѕ2 Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, Скопје 2004, 295.

Сп. Д. ВојводиВ, нав. дело, 34.
За илустрација на искажаното ќе ги наведеме двете претстави на св. Кирик од црквите Св. 

Никола/Атанасиј во Шишево (1565) и Св. Јован Боголов во Слепче (1627): лична 
Документација.
55 Јустин, Житија, јули, 351.

Нашата претпоставка дека св. Кирик држи/држел црвен маченички крст произлегува од 
видливите остатоци, а тоа го докажува и положбата на неговата десна рака.

Јустин, Житија, јули, 350-353.
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На северниот ѕид се претставени допојасните фигури на св. Кузман 

(СШ КОСМИ), св. Теодота (СТр! Т90Д0Т1) и св. Дамјан (СТМ Др11у11НЖ) (1 ноември), 

(сл. 57). Светите лекари, браќата Кузман и Дамјан се насликани со кратка 

костенлива коса и кратки заоблени бради, а во рацете држат пинцети и 

лекарски кутии. Нивната мајка, св. Теодота57 е насликана со црвен мафорион 

под кој се наѕира сината грчка капа. Во десната рака држи осмокрак крст, а 

левата отворена дланка и е положена во висина на градите.

Според хагиографските извори познати се три пара на свети врачи со 

истите имиња: браќата од Мала Азија (1 ноември) ,58 тие од Арабија (26 

октомври) 59 и од Рим (1 јули) .60 Нема сомневање дека во Топличкиот 

манастир се насликани азиските браќа, бидејќи тие се прикажани заедно со 

нивната мајка, преподобната Теодота. Со својата мајка се насликани и на 

западниот ѕид на погановската црква Св. Јован Богослов .61

Во внатрешната страна на централниот потпорен лак се наоѓаат 

претставите на (з.-и.): св. Никита, св. Власиј Вукол, св. Христофор и св. 

Трифон.

Св. Никита (СТШ ШКНТѓ!) (15 септември) е насликан со кратка брада и 

кафеава коса поделена на патец, типолошки сличен на Христос.62 Тој е 

облечен во сина фуста и црвена наметка префрлена преку едното рамо. Во 

десната рака држи крст, а левата отворена дланка му е положена во висина на 

градите (сл. 58а). Култот на светителот се развил во киликискиот град 

Мопсуестија, каде биле пренесени неговите мошти во 375 година, а подоцна 

била подигната црква во негова чест.63

57 Јустин, Житија, новембар, 24.
55'И сто,5-10.
Ј Јустин, Житија, октобар, 245-248.

Јустин, Житија, јули, 5-9.
Б. ЖивковиН, Поганово, ск. 25.
А. Пагохботгоо^оо-Керареос;, Дшудстшо тоо ѕк  Фооруа, Еррдуега ^соурснјнкѓц;

Петро6л:оА,ц 1909,157.
Поопширно за животот и иконографијата на св. Никита, в. М. МарковиН, О иконографији 

светих ратника у источнохриш1танској уметности и о претставима ових светитеља у 
Дечанима, во: Зидно сликарство манастира Дечана, Београд 1995, 593-594, 622; Истиот, 
Представе св. Павла Кајумског и св. Никите Гота на византијском литијском крсту из збирке 
Порџа Ортиза у Женеви, ТреЕа југословенска конференција византолога, Београд-Крушевац
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Св. Власиј Вукол (СТШ ШС1С ШОЛ) (4 февруари) 64 е претставен како 

голобрадо момче со кафеава нагласено кадрава коса. Насликан е во долна 

црвена кошула и зелена наметка префрлена преку едното рамо. Во десната 

рака држи маченички крст, додека левата отворена дланка е поставена 

нанапред (сл. 586). Кападокискиот светител Власиј Вукол (говедар) е 

почитуван како заштитник на добитокот и сточарството, и најчесто е 

прикажуван во близина на св. Трифон и св. Мамант. Заедничкото 

претставување на овие светители е карактеристично за областите каде што е 

развиено сточарството и земјоделството.65

Св. Христофор (СТМ Х̂ СТОфОР) (9 мај) е претставен со окерно- 

костенлива коса зачешлана зад ушите, чиишто кадрици паѓаат на 

рамениците. Облечен е во сина кошула и црвена наметка украсена со бисери 

по рабовите, а во десната рака држи маченички крст (сл. 58в).

Во средновековната уметност св. Христофор се прикажува на три, 

односно четири начини: како маченик, како свет воин, со Христос на рамото 

и од типот Кинокефал .66 Во Топличкиот манастир тој е прикажан како млад 

маченик, како што најчесто се претставувал на подрачјето на источното 

христијанство,67 и особено во спомениците на територијата на Охридската 

архиепископиј а .68

Меѓу овие претстави е насликан и малоазискиот светител Трифон (СТШ 

ТПфОН) (1 февруари). Гускарот од фригиското село Капмасада, кој страдал во 

Никеја,69 е прикажан како голобрадо момче со кратка костенлива и 

брановидна коса. Облечен е во црвена кошула и темноцрвена наметка

2000, 495-509, ТѕНор ЅГ ТПкеШѕ (Не СоОт апО Ѕ(. БМке1аѕ оѓ 'МЈкошеНеЈа. Аргороѕ ОерЈсИопѕ оѓ ЅГ 
Ј4ке1аѕ Ше 1Не МаИуг оѓМесНеуа1 Сгоѕѕеѕ, ЗМСЛУ 36, Нови Сад 2008,19-41.
6Ј Сп. С. Габелик, Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998,120, заб. 888.

1. Ѕткеујс, ТНс С1шгсН оѓ Ѕ(. Рап(е1е1топ а1 Иегегѓ. АгсккесШгс, Ргосгатте, Ра1гопа§е, КеѓсНеИ 
Уег1а§ \МѓеѕВас1еп 2000, 73.

Опширно за овој светител в. кај: И.М. 'БорЈјевиН, Свети Христофор у српском зидном 
сликарству средњег века, Зограф 11, Београд 1980, 63-66; в. уште: СН. \УаИег, ТНе \УаггЈог Ѕат1ѕ 
1П ВугапНпе АЛ апс! ТгасИОоп, АИегѕНо! 2003, 214-216; Д. Ѓорѓиевски, Култот на свети 
Христофор во Македонија, Патримониум.МК 3-4,5-6/2008-2009, Скопје 2009,117-124.

Сп. 3. РакиК, Црква Покрова Пресвете Богородице у Хиландару, Четврта казивања о 
Светој Гори, Београд 2005,175.
69Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001, 55 (со примери).

Јустин, Житија, февруар, 54-12; Пролог, 71.
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префрлена преку едното рамо. Тој со десната рака држи крст, а со левата ја 

придржува наметката (сл. 58г).

Во средновековната уметност св. Трифон се слика како млад маченик 

со крст во раката и/или со неговите препознатливи атрибути.70 Во однос на 

местоположбата, овој светител честопати се прикажува во близина или како 

п а н д а н  на светителите со слична хагиографска матрица, како св. Власиј 

ЈЗукол и св. Мамант. Св. Трифон заедно со св. Власиј Вукол, а понекогаш и св. 

Мамант, се прикажани во Нерези ,71 Грачаница,72 Лесново,73 во неколку 

споменици од охридската сликарска школа од XV век74 и костурската 

работилница од втората половина на истиот век .75 Меѓутоа, св. Трифон може 

да биде насликан и меѓу свети воини и/или свети врачи, така што не може да 

стане збор дека светителот има свој постојан пар.

Фризот на допојасја на северниот ѕид во наосот е заокружен со 

претставите на трите еврејски момчиња св. Ананиј (О АГ10С АХАК'1), св. 

Азариј (О АГ10С А^АР1) и св. Мисаил (О АПОС М1САНА) (17 декември) .76 

Во средината се наоѓа фронталното допојасје на св. Азариј, а лево и десно 

кон него се свртени светите Ананиј и Мисаил. Тројцата се прикажани како 

млади, голобради момчиња според описот во сликарските прирачници,77 * 

облечени во патрициски одежди и карактеристични капи на главите (сл. 59) .7Ѕ

70 Сп. Ѕ. ОавеПс, О 1копо§гаПј1 ѕу. Тпѓипа, Културно наследство 28-29/2002-2003, Скопје 2004, 
107-120.

Сп. I. Ѕткеујс, пау. 0е1о, 73; О. ВагсНеуа-Тгајкоуѕка, Ѕк Рап(е1ешоп а( Кегегј. Ргеѕсо Рат(т§, 
Ѕкорје 2004, 82-83; Нерези, цртежи на фрески (воведен текст: Б. Видоеска), Скопје 2004, ск. 
27.
72( Б. ТодиБ, Грачаница. Сликарство, Београд 1988,105.
^ С. ГабелиБ, Манастир Лесново, 119-120.

Сп. Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 33 и 34 (Долгаец), 97 (Лескоец), ск. 113 
(Матка).
п С.п. Ц. В-влева, нав. дело, 40 (Кремиковци); Б. ЖивковиБ, Поганово, ск. 24 (Поганово).

Трите момчиња се празнуваат во ист ден со пророкот Данило, в. Јустин, Житија, децембар, 
459-477.

М. МедиБ, Стари сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама Дионисија 
из Фурне, Београд 2005,259.

Со идентични капи се прикажани во наосот на црквата Св. Георгиј во Бањани (теренски 
белешки).
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Мачениците, кои не се распоредени според менолошкиот редослед, се 

насликани во разнобојни медалјони со концентрични тривалерски кругови.79 

јЗо редот на допојасните светители се прикажани и четири дискови (сл. 60). 

На северниот и јужниот ѕид има еден црвеникав/огнен ротирачки диск и еден 

син/сребрен ротирачки диск. На југозападниот и северозападниот агол се 

насликани уште два диска, коишто за разлика од претходните се исполнети со 

флорални орнаменти.

Ротирачките дискови, како специфични иконографски детали, се 

составени од пет концентрични кругови што се движат во спротивен правец 

со што се создава илузија на ротирање. Дискот или тркалото како симбол се 

смета дека е произлезен од Визијата на Езекил на престолот Господов (Ез. I, 

1-28) и Визијата на Данило (Дан. VII, 9) . 80 Уште од раното христијанство, овие 

детали, најчесто врежани на надгробните плочи, укажувале на присуството на 

Бог и претставувале симбол на вечноста.81 Во подоцнежниот период добиваат 

и други значења, најчесто протолкувани како симболи на Логосот,82 на 

светоста, на небесното и на Христос-Сонце.83 Ротирачките дискови 

вообичаено се насликани во рамките на некоја сцена/претстава84 и се 

распространети на териториите на Србија, Босна, Грција и Македонија,85 * а во 

поново време во науката се приклучуваат и тие од Бугарија, Кипар и 

Грузија.85 Во топличкиот наос дисковите функционираат засебно и се чини

79 За значењето на кружните полиња во коишто се насликани светителските допојасја, в. М. 
М. МашниД, Фриз светитеља у медаљонима у треДој зони наоса Св. Пантелејмона у
Нерезима, Ниш и Византија III, Ниш 2005, 320.
80 *'Сп. Е. ЅсРшаПг, ТНе \\ТнгПпн; ПМѕс. А РоѕѕЉ1е СоппесНоп Не1\уееп МесПеуа1 Ва1кап Ргеѕсоеѕ апД 
ВугапПпе 1сопѕ, Зограф 8, Београд 1977, 27 (особено: п. 22).
81 А.\У. ЅѓеШег, ЅутНо1ѕ оРСПгѓѕбап РаДП, \Ут. В. ЕегДтапѕ РиННѕНт§ 2002, 7.
/ Сп. С. Радојчик, Милешева, Београд 1963,16.
*’ Сп. Е. ЅсНгуаПг, пау. Де1о, 27-29.

Како пример ќе ги наведеме само дисковите од Дечани, насликани во рацете на 
архангелите од конхата (Б.В. ПоповиН, Програм живописа у олтарском простору, во: Зидно 
сликарство манастира Дечана, Београд 1995, 78) и дискот врз којшто е положена риба во 
рамките на Тајната вечера од стариот католикон на манастирот Преображение на Метеори - 
В83 (Е.РЈ. Оеог§кѕоуапш, Беѕ реЈпШгеѕ тига!е Ни УЈеих СаШНсоп Ни топаѕ1еге <1е 1а ТгапѕѓфигаНоп 
аих Ме1еогеѕ (1483), АШепеѕ 1992, р1. 42).
^ Сп. Е. ЅсНсуаПг, пау.Не1о, 24-29.

С. Ршцева, "Вљртлпците се дискове" от Боннската цљрква, Проблеми на изкуството 2,
Софил 2008,1 6 -2 1 .
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дека имаат само декоративна намена.87 Сличен стилизиран светлосен диск е 

насликан и на иконата со претстава на Деисисот од Слепченскиот манастир, 

нгго му се припишува на зографот Јован од Грамоста.88

87 о  .
други примери каде дисковите имаат само декоративна функциЈа, в. Е. ЅсНшаЉ, пау. с!е1о, 

29 (особено: п. 33).
Сп. В. Поповска-Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 232.
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^лиоечки свешишели

првата зона на наосот според воспоставените стандарди се

л р и к а ж у в а а т  стоечките светители. Светителската претстава на челната 

с т р а н а  на југоисточниот пиластер е речиси во целост уништена, меѓутоа на 

сочуваниот фрагмент е видлив дел од архијерејска одежда, што не наведува 

На претпоставката дека на ова место бил прикажан патронот на црквата, св. 

Н и к о л а .1 Патронството на св. Никола е посведочено со ктиторскиот натпис 

на западниот ѕид на наосот ,2 неговото допојасје во лунетата на западната 

ф а с а д а , неговиот житиен циклус во припратата3 и претставата од 

ктиторската композиција во северниот параклис.4

Во продолжение, во внатрешната страна на пиластерот сочуван е само 

мал дел на стопало. Според наше мислење, на ова место бил претставен 

апостолот Павле, како пандан на св. Петар од северниот ѕид.

Во просторот на централниот потпорен лак на јужниот ѕид, со 

отпаѓањето на малтерот речиси во целост се уништени двете фигури, но 

според долниот зачуван дел, веројатно биле прикажани св. Георгиј и св. 

Димитриј во облека на средновековни благородници (сл. 61а; ск. 20а).

На челната страна на југозападниот пиластер е прикажан св. Прокопиј 

(0 АГ10С ПРОКОП10С) (8  јули). Голобрадиот свет воин е насликан со кратка 

кадрава кафеава коса, разделена на патец и зачешлана зад ушите, меѓутоа 

ликот е многу избледен. Тој е претставен во полна воена облека; со десната 

рака држи копје, а со левата држи лак и кружен штит, додека зад бедрата му е

Во поствизанстискиот период се зголемува бројот на цркви посветени на св. Никола, а 
неговиот лик речиси секогаш се претставува на видно/угледно место, без разлика дали тој е
натронот на црквата, сп. С. ПетковиВ, Зидно сликарство на подручју ПеВке патријаршије
(1557-1614), Нови Сад 1965, 68.
ч В. поглавје: Историја на манастирот (записи и натписи).

Сп, Н. Митревски, За свети Никола и циклусот во припратата на Топличкиот манастир, 
Ва1сапоѕ1ауЈса 30-31, Прилеп 2002,111-135.

3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, 
Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската 
нросвета, Скопје 1989, 326-327; Истата, Ктиторскиот портрет во ѕидното сликарство во 
^акедонија, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, Скопје 1995,218-219.
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врзана корицата со стрели (сл. 62). Роден во Ерусалим по име Неаниј, од 

татко христијанин и мајка паганка, тој својата младост ја поминал како воен 

заповедник во времето на императорот Диоклецијан. За време на воената 

служба имал визија на крстот, по што се преобратил и започнал да ја 

исповеда Христовата вера, а името Прокопиј го добил по крштевањето .5 Во 

монументалното сликарство доминира неговата допојасна, стоечка и поретко 

коњаничка фигура ,6 многу често прикажан со копје во раката и 

препознатливи физиономски белези блиски на топличката претстава.

Во продолжение, на површината на западниот потпорен лак на 

јужниот ѕид, од двете оштетени фигури облечени како средновековни 

великодостојници, сочуван е само долниот дел (сл. 616; ск. 206). Сметаме дека 

на ова место биле прикажани св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат.

Иконографијата на светите воини во облека на средновековни 

благородници се јавува во четириесеттите години на XIV век, како дел од 

царскиот Деисис,7 за што ќе стане збор подолу во текстот. Како поткрепа на 

нашата претпоставка дека во централната и западната ниттта на јужниот ѕид 

биле прикажани св. воини како велможи, ни послужија примерите од Журче 

(1617),8 Св. Јован Богослов во Слепче (1627)9 и Св. Димитрија во Жван 

(1634).10

5 Н. Бе1еНауе, Иеѕ 1е§еп4еѕ §гесциеѕ с!еѕ ѕат!ѕ тПДаЈгеѕ, Рагјѕ 1909, 77-89; 1ѕНо1, ТНе Де§епс1ѕ оѓ Ше 
ЅаЈпТѕ: Ап 1п(гос1ис11оп 1о Нае,ѓо§гарИу, 1Јп!уегѕЈГу оР Ио1ге Оате Ргеѕѕ 1961, 125-147; Јустин Сп. 
ПоповиН, Житија светих за јул. Београд 1975,145-161 (понатаму: Јустин, Житија).
Поопширно за култот и иконографијата на овој светител од најстарите сочувани примери 

(Х/Х1 век) до доцновизантискиот период (Х1У/ХУ век), в. С. ГабелиК, О иконографији св. 
Прокопија, ЗРВИ ХПП, Београд 2006, 527-549.

Ц. Грозданов, Христос Цар, Богородица Царица, Небеските сили и светите воини во 
живописот од 14 и 15 век во Трескавец, Културно наследство 12-13/1985-86, Скопје 1988, 5-33 
(=во: Истиот, Студии за охридскиот живопис, Скопје 1990,132-149).

Ј  Николиќ-Новаковиќ, Живописот во црквата Св. Атанасиј Александриски во Журче, 
Скопје 2003, 30-31, Таб. V. В. уште: Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот, сл. 25, сл.

,Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот, 45, сл. 39.
М.М. Машниќ, Црквата Св. Димитрија во Жван и нејзиното место во сликарството на 

Доцниот среден век, Културно наследство 19-20-21, Скопје 1996,197, сл. 6.
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Св. Марија Египетска (Н АГ1А ... Н ЕГ1ПТН) (1 април) 11 е претставена 

на источната страна на југозападниот пиластер. Светителката е насликана со 

с л а б о  тело на кое се гледаат ребрата, обмотано со химатион и раце подадени 

кон св. Зосима, кој се наоѓа на спротивниот ѕид (ск. 21). Поради отпаѓањето 

на малтерот во горниот дел, не е сочуван нејзиниот лик, но се чини дека била 

прикажана со кратка седа коса. Нејзината претстава покрај влезовите се 

п о в р з у в а  со учењето з а  силите кои ги спречуваат оние со нечисто срце да 

влезат во Божјиот храм .12

Во јужната половина на западниот ѕид се наоѓа претставата на св. 

Пантелејмон (СТШ ППИТЛ9[1ЈМ0И) (27 јули) . 13 Голобрадиот светител е прикажан 

со кафеава густа коса со нагласени кадрици. Облечен е во кафеава туника 

украсена со флорални мотиви, над којашто има уште една пократка зелена 

туника и црвена наметка врзана во јазол на десното рамо. Со десната рака 

држи пинцета, а во левата рака кутија со лекови (сл. 63; ск. 22).

Веднаш до вратата, на западниот ѕид е насликан архангелот Михаил 

(М1ХАНА) во војничка облека, со меч во десната рака и свиток во левата (сл. 

64). На свитокот се испишани зборовите: СПА0Н(И) ФОРОС... УСТАМ(А1) 

ПРОДЕТНС (ПРОДНАОН ШС) (КАОО)ПОУА1С(МЕШС) ВАЕПСЖ УЛАРО 

ТОУС КАЛОС (ПРО)НС10)№ГАС [КА...]. Во сликарскиот прирачник се 

предложени три текста, коишто можат да бидат испишани на свитокот на 

архангелот Михаил крај влезот .14 На топличкиот примерок се чини дека е 

направена комбинација на два текста. Според сочуваниот дел, истиот текст 

бил испишан и на свитокот од долниот слој на живописот, на истата 

претстава на архангелот (ск. 23).15

Јустин, Житија, април, 5-19; С. Радојчик, Ша РоепЛепПит. Марија Египатска у српској 
уметности XIV века, ЗНМ 4, Београд 1964, 255-264; М. КоиН, Уѓе оѓ ЅГ Магу оѓЕ§ур1:, во: Но1у 
^ошеп оѓВугапЕиш: Теп ЅаѓпГѕ' Пуеѕ т  Еп§НѕН 1гапѕ1аНоп (е<Ј. А. ТаПзоѓ), Р/аѕН1п§1оп 1996, 65-93.

Сп. Г. Суботик, Свети Константин и Елена у Охриду, Београд 1971, 54.
|4 Јустин, Житија, јули, 655-670.

Трите текста се препорачуваат само во книгата на поп Данило (1674), в. М. МедиН, Стари 
оликарски приручници II, Београд 2002, 334-335.

За долниот слој на живопис во науката се искажани мислења дека потекнува од крајот на 
XIV или почеток на XV век (сп. К. Балабанов, Нови податоци за манастирот и манастирската 
Чрква Свети Никола Топлички, Скопје, Културно-историско наследство на НР Македонија
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Северно од влезот е прикажан архангелот Гаврил ([ЖПНЛ), облечен во 

царска далматика со вкрстен лорос (сл. 65; ск. 24).* 16 Тој е свртен кон вратата; 

со левата рака придржува мастилница и свиток, на којшто со левата рака со 

перо ги испишува мислите на оние кои влегуваат во Божјиот храм: 

О^НГРАФОУ КАААМОС ТН ХЕ1РН ФЕР(СОН) . . . 17

Текстовите што се испишани на свитоците на архангелите 

претставуваат пораки упатени кон оние што пристапуваат во храмот, а 

нивното место на западниот ѕид е во согласност со стандардната програмска 

концепција наменета за влезовите.18 Имено, нивните претстави крај 

влезовите имаат функција на чувари, кои го спречуваат влегувањето на зли 

сили и грешници во храмот.

До архангелот Гаврил се претставени св. Константин (О АГ10С 

КОСТАЖШОС) и Елена (Н АГ1А ЕАЕМ) (21 мај) со Голготскиот крст 

помеѓу нив (сл. 65; ск. 24). Св. Константин е прикажан со кафеава кадрава 

коса и шилеста кратка брада, а на главата има круна од затворен тип. Тој е 

облечен во дивитисион декориран со цветни орнаменти и вкрстен лорос, над 

коишто носи цинобер наметка украсена со тролисни мотиви, која под вратот 

е закопчана со аграфа. Со левата рака го држи крстот украсен со бисери, а со 

левата покажува кон него. До него е неговата мајка, царицата Елена, 

облечена во царска облека и наметка со мрежесто поставени бисери. На

II, Скопје 1956, 9; 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 329), но малата раслоена 
површина е недоволна за попрецизно одредување на временските рамки во кои настанал 
живописот, така што во иднина би требало да се извршат хемиско-истражувачки анализи. 
Сличен пример на топличкиот се двослојните фрески на источниот ѕид на припратата во 
пештерната црква Св. Архангел Михаил во манастирот Црна Река, за што се искажани две 
спротивставени мислења; според едната претпоставка тие се објаснуваат со промената на 
техничката постапка на истиот зограф (сп. Р. СтаниН, Зидно сликарство цркве манастира 
Црне Реке, Рашка баштина 1, Краљево 1975, 111, заб. 85), а според другото мислење до 
промени дошло во текот на градителските зафати (сп. Р. ПетровиД, Истраживања и откриДа 
У манастиру Црна река, Манастир Црна ријека и Свети Петар Коришки, Приштина-Београд 
1998,47)16 г, '■

т>а иконографијата на архангелите во царска облека, в. М.О. Рагаш, КесопѕЛисбп» Ше КеаШу 
°Пта§еѕ, Вугапбпе Ма1епа1 СиДиге апД КеПЦоиѕ 1сопо§гар1гу (П 11’ -  15љ Сеп1ипеѕ), Бе1с1еп-Воѕ1оп 
2003,42-50 (со примери и литература); Н. Ма§шге, ТНе Неауеп1у СоитТ, во: ВугапНпе Соиг! СиДиге 
[(от 8291о 1204, ШаѕНЈпЦоп 2004, 247-258.

А ПошхботгоиА-оо—Керарео^, Дшуцоѓоо тоо ек Фооруа, Еррт]Уе1а ^гоураф1кѓ|5 
ПетробтшАлс; 1909,219, (понатаму: Бепуѕ бе Роигпа).

Исто.
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рлавата има бел вел и круна од отворен тип .19 Велот е врзан околу вратот и 

паѓа на рамениците. Царицата со десната рака го придржува крстот, а левата 

отворена дланка и е положена во висина на градите. Светителскиот пар е 

речиси идентично насликан во Кремиковци20 и во Поганово .21

Во западната ниша на северниот ѕид, веднаш до влезот во параклисот 

се наоѓа св. Марина (СТН Мѓ1ПН1ѓ1) (17 јули). Светителката е облечена во 

темносин фустан со окерна апликација околу вратот; врзана е со бел појас, 

украсен со црвени и сини ленти и носи црвен мафорион под кој се гледа 

сината грчка капа. Таа е претставена во тричетвртински став како со десната 

рака замавнува со чекан кон демонот што со левата рака го држи за перчинот 

(сл. 6 6).

Култот на светителката родена во Антиохија Писидиска (малоазиска 

област) се развил многу рано. Демонот се слика според описот во нејзиното 

житие, кој и се појавува во вид на змија за време на нејзината непрекината 

молитва додека била во темница.22 Најстарите претстави на св. Марина како 

го убива демонот потекнуваат од црквите Св. Бесребреници во Костур и Св. 

Георгиј во Курбиново од крајот на XII век .23 а се следат и во текот на XIV и 

XV век.24 Светителката честопати се претставува во близина на врата или 

прозор поради својата апотропејска улога.

19 Од видливите траги, сметаме дека велот на св. Елена бил украсен со флорален вез, кој 
веројатно е отстранет со ретушот за време на конзерваторските работи.

К. Паскалева-Кабадаиева, Цтрквата "Св. Георги" в Кремиковскии манастир, Софил 1980, 
СЛ. 21-22.

Сп. Б. ЖивковиН, Поганово. Цртежи фресака (предговор: Г. СуботиН), Споменици српског 
сликарства средњег века 5, Београд 1986, ск. 25. Компарацијата со погановската претстава ја 
направивме врз основа на теренската документација (фотографија) на М.М. Машниќ, на која 
и во оваа пригода и ја искажувам мојата благодарност.

Сп. Л. ПавловиБ, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965, 37; Јустин, 
Житија, 388-389; Епископ Николај, Пролог, Линц 2001, 455 (понатаму: Пролог).

Сп. Б. На0егтапп-М1ѕ§и1ѕ11, СопбИзибоп а Ге1ибе 1сопо§гар1пцие сЗе Маппа аѕѕотап! 1е сЈетоп, 
Аппиајге бе ПпѕМи! Пе рМ1о1о§у е! ОШѕЗопе Ог1еп1а1еѕ е! Ѕ1ауе, Тот XX (1968-1872), ВгихеНеѕ 1973, 
268-271; 1ѕ1а1а, Кигбтоуо. Беѕ Ееѕциеѕ с!е ЅаЈп1-Оеог§еѕ е! 1а рет!иге Нугапбпе Ни Х1Г ѕѓес1е, ВгихеПеѕ 
'975, 235-240; Ц. Грозданов, Портретите на светителите во Македонија од IX - XVIII век, 
Скопје 1983, 216-17; Ц. Грозданов - Л. Хадерман-Мисгвиш, Курбиново, Скопје 1991,61.

Сп. Г. СуботиБ, Свети Константин и Елена, 54; Истиот, Охридската сликарска школа, 
°хрид 1980,175.
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На источната страна на северозападниот пиластер е прикажан св. 

Зосима (СТУ 50С1Мѓ1) (4 април) .2'1 Палестинскиот монах е свртен кон св. Марија 

ргипетска, насликана како негов пандан на јужниот ѕид. Тој е облечен во 

пурпурен фелон и епитрахил префрлен околу вратот. Во левата рака држи 

путир, а со десната држи лажичка со што ја причестува египетската 

пустиножителка. Заедно со претставата на св. Марија Египетска од 

спротивниот простор, создаваат сценска целина (сл. 67).

На челната страна на северозападниот пиластер е насликан св. 

Меркуриј (О АГ10С МЕРК0УР10С) (24 ноември) во тричетвртински став (сл. 

68; ск. 25), млад и личен како што го опишуваат хагиографските текстови.25 26 

Облечен е во кафеава кратка туника исполнета со цветна декорација, над 

којашто има кожен панцир и цинобер наметка врзана во карактеристичен 

јазол на десното рамо. На главата носи шлем, а во рацете стрела, коишто се 

неговите најчести атрибути и во поствизантискиот период.27 Ставот на 

светителот кој стрелата ја принесува кон очите за да процени колку е права 

се смета дека е близок на неколку персиски минијатури.28 Св. Меркуриј на 

сличен начин е прикажан во неколку споменици од XV век ,29 а таквата 

претстава на светиот воин се следи и во текот на следните векови .30

25 Јустин, Житија, април, 5-19.
2б.Тустин, Житија, новембар, 716-724; Пролог, 775-776.
27 За воените атрибути на светителот, в. М. МарковиК, О иконографији светих ратника у 
источнохринЉанској уметности и о претставима ових светитеља у Дечанима, во: Зидно 
сликарство манастира Дечана, Београд 1995, 624, заб. 452; Р. Уосо1орои1оѕ, Ап 1соп оѓ Ѕат! 
Мегсипиѕ Ѕ1аут§ ЈиНап Ље Ароѕ{а1е, ЗСУММ 2, Скопје 1996, 137-142; С6. ''УаИег, ТНе \\{аггтг 
ЅаѕпРѕ т  ВугапРпе Аг1 ап4 ТгасИбоп, А1с1егѕ1го1: 2003, 104; Д. Горѓиевски, За претставите на 
светите воини од црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино, Патримониум.МК 1-2/2007, 
Скопје 2007, 91-93.

Сп. Б. РадојковиГ, Турско-персијски утицај на српске уметничке занате XVI и XVII век, 
ЗЛУ 1, Београд 1965, 125, сл. 4; С. ПетковиГ, Исламски утицај на српско сликарство у доба 
Турске владавине, во: Истиот, Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд 1995, 249.

Г. Суботиќ, Охридската сликарска школа, ск. 33 (Долгаец), ск. на стр. 91 (Баница), ск. 79 
(Лескоец), 118 (Драгалевци); К. Паскалева-Кабадаиева, нав. дело, сл. 25 (Кремиковци).

Во оваа пригода ќе ги наведеме примерите од параклисот Св. Никола во црквата Св. Спас 
во Кучевиште (Црквата Воведение на Богородица во Кучевиште (воведен текст: Б. 
Видоеска), Скопје 2008, ск. 35), Св. Никола (Св. Атанасиј) во Шишево (С. ПетковиЛ, 
Исламски утицај на српско сликарство, 249, заб. 27), Журче (Ј. Николиќ-Новаковиќ, нав. 
Дело, Т. III), Св. Јован Богослов во Слепче (теренски белешки) и Св. Никола во Слепче, 
Прилепско (Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001, 30).
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На внатрешната страна на северозападниот пиластер е насликана 

фронталната претстава на св. Антониј Велики (О АГ10С АЖОМОС) (3 

август) ,31 претставен во монашка риза со аналав (сл. 69). Левата отворена 

дланка му е положена во висина на градина, а во десната рака држи отворен 

свиток на којшто се испишани зборовите: ЕГСО ОУКЕТ1 ФОВОУМА1 (Н) 

Т0 И 0 (ЕО)М АА(А)А АГАПСО АУТОИ Н ГАР ТЕ(АЕ1А АГАПАЕ) .32

Целата површина на централната ниша на северниот ѕид е исполнета 

со Деисисот (сл. 71). Христос Праведен Судија (1С ХС О А1КЕОС КР1ТНС) 

седи на богато декориран престол со полукружен наслон, расчленет со 

токарени столпчиња, на којшто се положени две перничиња со темносина и 

црвена боја украсени со бисери. Облечен е во сакос со крстови впишани во 

кругови и прекрстен омофор, а на главата носи митра со препендулии. Со 

десната рака благословува, а во левата држи отворена книга на која е 

испишан текстот со кој прецизно се укажува на Второто пришествие и 

Страшниот суд:33 ДЕУТЕ 01 ЕУА0(ГН)МЕШ1 ТОУ П(А)ТР(0)С МОУ 

КАНР0ШМ01САТА1 ТН(И) НТ(0)1М(АСМЕШМ) (Матеј XXV, 34). Десно од 

него е претставена Богородица Молебница (Н ПАРАКЛНС1С), која преку 

свечената/царска облека има темноцрвена наметка исполнета со бисери, а на 

главата носи круна од отворен тип украсена со драгоцени камења, под која 

има бел вел што паѓа врз рамениците.34 Богородица молитвено ја подава 

левата рака кон Христос, а со десната држи отворен свиток.35 * * На свитокот е 

испишана молитвата што ја упатува на нејзиниот Син: ДЕ^А! ДЕНС1С ТН(С)

31 Житието на преподобниот Антониј е напишано околу 360 година од неговиот ученик, св.
Атанасиј Александриски, в. Свети Атанасиј Велики, Ава Антониј (превод: Т. Јанчовски - В. 
Стојановска), Скопје 1997.
^Ашуцошо тоо ек  Фоорча, 273.

Сп. 1.М. БјогПјеуЈс - М. Магкоујс, Оп Ље ВЈа1о§ие КеМопѕЈпр Ве1№ееп 1ке Уѓццп апИ С1шѕ( 1п Еаѕ1 
СкичѕПап Ан. Аргороѕ оѓ 1Не Фѕсоуегу оЈ 1Не Ц§игеѕ оЈ 1Не У1г§1п МеФаИЈх агк! СНпѕ! јп ГНе паоѕ оЈ 
Неѕпоуо, Зограф 28, Београд 2000-2001, 40; М. МедиН, Стари сликарски приручници II, 326.

За потеклото и симболичното значење на облеката на Богородица, в. кај: С. СмолчиН- 
Макуљевик, Царски Деисис и Небески двор у сликарству XIV века манастира Трескавац. 
Иконографски програм северне куполе припрате цркве Богородичиног Успења, ТреИа
ЈУгословенска конференција византолога, Београд-Крушевац 2000, 465, 471.

Детална анализа на развојот на темата на застапништвото на Богородица и нејзините 
гестови, прават: 1.М. БјопЈјеујс - М. Магкоујс, пау. 4е1о, 14, заб. 5, 25-47; в. уште: Ѕ. Иегѕеѕѕѓап, 
Туо Ппа§еѕ о1ТНе УГгр.ѓп ш Ше БитНаПоп Оакѕ СоПесПоп, ООР 14, 'УаѕНтЦоп 1960, 73-75.
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СНС М(НТ)Р(0)С Н (01)КТНРМСО(М) ТН МНТЕРЕ (А1)Т(Е)НС ТСОИ 

ВРОТСОИ С(С0ТН)Р1АИ ПАРСОРГ1СОИ (МЕ) СНКМПА0НССОП (У)1Е МОУ.36 

Лево од Христос е насликан св. Јован Претеча (О АГ10С 100 ПРО[АРО]МОС) 

во деисисен став, облечен во пурпурен хитон и окересто-зелен химатион. Во 

десната рака држи свиток на којшто е испишан текстот: НКОУС(АС) 

МНТ(Е)РОС НКЕЈТРНАХ АОГЕ АКОУССОИ КАМОУ ТОУ ВАПТНСТОУ 

СОУ СОТЕР.37 Трите фигури од Деисисот, во горниот дел се врамени со 

троделно илузионистичко виножито.

Во сликарската програма на првата зона, Деисисот38 со Христос (Цар и 

Велики архијереј), Богородица (Царица и Молебница) и св. Јован Претеча, 

придружени од светите воини во облека на средновековни благородници, 

претставува една од комплексите теми во средновековната уметност.39 * 

Основното јадро на композицијата е произлезено од Псалмот 44, 9, а меѓу 

текстовите кои влијаеле во нејзиното ликовно осмислување е и Псалмот 92, 

1.4П Најстариот познат пример на оваа тема е насликан во северната купола на 

егзонартексот на манастирот Трескавец (1340).41 Од втората половина на XIV 

век, со извесни модификации се и композициите од Св. Богородица во Заум 

(1361),42 Св. Богородица Перивлепта (1364/65),43 Марковиот манастир

Јб Оваа молитва е препорачана само во книгата на поп Данило (1674) (М. МедиК, Стари 
сликарски приручници II, 324), додека во Ерминијата на Дионисиј од Фурна е наведен друг 
текст (Истиот, Стари сликарски приручници III, Ерминија о сликарским вештинама 
Дионисија из Фурне, Београд 2005, 555). За потеклото на текстот, поопширно в. кај: 1.М. 
рјогДјеуѓс - М. Магкоуш, пау. с!е1о, 35-41 (со постара литература).

М. МедиД, Стари сликарски приручници II, 324.
За Деисисот како јадро на Страшниот суд, кој како самостоен мотив може да ја замени 

Целата композиција, в. Ск. \Уа11ег, Тшо по(еѕ оп Ље Бееѕ1ѕ, КЕВ XVI, Рапѕ 1968, 311-336 (=во: 
1ѕИо1, ЅЉсНеѕ т  ВугапЦпе 1сопо§гарНу, ЦопЈоп 1977, 311-336); 1ѕНо(, РигѓНег по!еѕ оп Ље Оееѕ1ѕ, КЕВ 
XXVIП, Рапѕ 1970, 161-178 (=во: 1ѕ6о(:, ЅШсНеѕ јп ВухапНпе 1сопо§гарНу, БопНоп 1977, 161-178); А. 
Давидов-Темерински, Циклус Страшног суда, во: Зидно сликарство манастира Дечана, 
Београд 1995,202.
39 о

во постарата литература оваа тема е именувана Небесен Ерусалим или Небесен двор, в. С. 
РадојчиН, Фреске Марковог манастира и Живот св. Василија Новог, ЗРВИ 4, Београд 1957, 
215-225 <° тт

Ц- Грозданов, Исус Христос - Цар над царевите во живописот на Охридската 
архиепископија од ХУ-ХУН век. Живописот на Охридската архиепископија, Скопје 2007, 335 
(=Истиот, Исус Христос цар над царевима у живопису Охридске архиепископије од XV до 
XVII века, Зограф 27, Београд 2000,151-160).
42 Сп. Ц. Грозданов, Христос Цар, 5-12.

Истиот, Охридско ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980,105-106, ск. 27.
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(13 7 6 /7 7 ) ,'44 Ковалево во Новгород (1380),45 Св. Атанасиј Музаки (1385)46 и Св. 

Цикола Цоца , 47 двете во Костур.

Во текот на следниот век настапува процес на замена на Христос Цар 

со Христос Велики архијереј, односно соединување на двата иконографски 

типови.48 Истата постапка се забележува и во претставата на Богородица 

царица која едновремено станува и молебница. Оваа трансформација е 

карактеристична за спомениците на Охридската архиепископија во XV век, а 

истата тенденција е честа и во текот на XVI и XVII век .49

Во топличкиот наос Христос е прикажан со обележја на архијереј и е 

придружен со епитетот Праведен судија (Псалм 93) ,50 * * што е во тесна врска со 

Страшниот суд, за што сведочи и испишаниот текст на неговата книга. Крај 

Богородица е насликана со сите карактеристики на царица, а улогата на 

молебница, покрај натписот, е ликовно означена и со свитокот на кој е 

испишано нејзиното застапништво за спас на човечкиот род. Најблиски на

4Ј Исто, 132-149.
44 Л. МирковиП - Ж. ТатиБ, Марков манастир, Нови Сад 1925, 34-38; В. Ј. 'БуриП, Византијске 
фреске у Југославији, Београд 1975, 81, 83 (особено: заб. 105); Ц. Грозданов, Из иконографије 
Марковог манастира, О небесном двору, Зограф 11, Београд 1980, 87-92.
45 Ц. Грозданов, Исус Христос, 334 (со постара литература).
46 Ѕ. Ре1екашсНѕ -  М. СкаШсШаѕ, КаѕОпа, АЉепѕ 1986, 1 18, Ѓ1§. 12, 13; Ц. Грозданов, Христос
Цар, 5-6.
47 Л. Сисиу, Една композиции от Касторил, обединлвагца темите за св. Троица и Царски 
Деисис, Изкуство/АП 1п ВиЦагЈа 33-34/96, Софил 1996, 31-33.
48 Ц. Грозданов, Христос Цар, 14.
49 Истиот, Исус Христос, 336-356 (со примери); Истиот, Една варијанта на претставата на
Христос Цар над царевите и Голем архијереј во поствизантиската уметност (според 
примерите од Охридската архиепископија), Живописот на Охридската архиепископија,
Скопје 2007, 359-378 (МѕбоЦ СЈпе уагјап1:е <Је Пта§е би СНгѓѕ! Кој беѕ гоѓѕ е! Сгапб РгеПе бапѕ ГаП 
роѕРбугапПп (6'аргеѕ 1еѕ ехетр1еѕ <Је ГасНеуесНе ПОсНгИ), Торјсѕ ѓп РоѕГВугапбпе Рат1т§. 1п 
Метогу оГМапоНѕ СНаГгЈНакЈѕ, А1Непѕ 2002, 253-263).

Овој Христов епитет е наслов на Псалмот 93 во кој се опева Неговата трајна/вечна мисија 
на земјата, што се смета дека влијаело на "етикетирањето" на неговиот лик/функција: на 
°ваа констатација ми укажа проф. д-р Анета Серафимова, на која и ја искажувам мојата 
голема благодарност. Со епитетот Праведен судија го среќаваме во стариот католикон на 
манастирот Преображение на Метеори - 1483 (сп. Е.М Оеог§Нѕоуапт, Беѕ реЈпГигеѕ тига1е Ни 
\6еих СаГоНсоп 6и топаѕГеге бе 1а ТгапѕН§игаНоп аих Меѓеогеѕ (1483), АѓНепеѕ 1992, 272), во 
Црквата Св. Никола на монахиња Евпраксија (Е. ПеХекаугбоо, Кааторга 1. Всх^аутгуаг 
Тсн^оурафгаг, ©еаааА,оугкг| 1953, лгу. 186а, Е. ДраколооХоо, Н тсоА-т̂  тцс; Кааторга<; тц 
Ви^аутгуц каг МетаРо^аутгуц етгохц (12о<; -  16о; аг.), Абцуа 1997, егк. 103) и во 
Кремиковци (К. Паскалева-Кабадаиева, нав. дело, сл. 30), додека во црквата Св. Никола 
Магалиу, Христос е обележан со епитетот Страшен судија (М.М. ОапсНѕ, Ба реЈпШге шига!е 
“апѕ 1е топбе огѓНосЈохе аргеѕ 1а сНи1е Не Вугапсе (1460 -  1600) е1 Напѕ 1еѕ рауѕ ѕоиѕ НотЈпаНоп 
еНапѕеге, АШепеѕ 1989, 73).
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топличкиот Деисис се композициите од црквата Св. Георгиј во Бањани 

(1548/4 9 ) и од наосот на Зрзе (средина на XVI век) .51

На источната страна на пиластерот е насликан апостолот Петар (О 

др1 0 С ПЕТРОС) (сл. 70). Следејќи ги упатставата на сликарските 

прирачници, св. Петар е прикахсан со физиономија на старец, со седа коса и 

кратка заоблена брада.52 Тој е облечен во окер химатион, под кој се наѕира 

синиот хитон. Св. Петар со левата рака покажува кон јужниот ѕид, додека со 

десната рака држи затворен свиток и клучевите на Небеското Царство 

(Матеј XVI, 19).

Сметаме дека негов пандан на јужниот ѕид бил апостолот Павле. 

Имено, познато е дека светите Петар и Павле55 како носители на Христовата 

црква најчесто се сликаат на столбовите коишто ја носат куполата или покрај 

влезот на црквата .* 54 Двајцата апостоли поставени во близина на иконостасот 

се вклучуваат како посредници во Деисисот. Во подоцнежните споменици, на 

ова место и во контекст на Деисисот ќе бидат прикажани во Ореоец ,55 

Журче,56 црквата Св. Јован Богослов во Слепче57 и Св. Никола во прилепско 

Слепче.5Ѕ

Последен во низата на стоечки светители во наосот, на челната страна 

на североисточниот пиластер е претставен св. Атанасиј Александриски (0 

АПОС А0А1МАС1ОС), чијшто натпис денес е затскриен од иконостасот. Тој е 

прикажан со препознатлива физиономија, со високо чело, седа проретчена

1 Разликата е во омофорот на Христос на којшто се аплицирани серафими, в. Ц. Грозданов, 
Исус Христос, сл. на стр. 349 (Бањани); Истиот, Една варијанта на претставата, сл. на стр. 368 
(Зрзе).
а М. Медиќ, Стари сликарски приручници III, 385.
54 Двајцата свети апостоли се празнуваат во ист ден (29 јуни); Јустин, Житија, јуни, 637-686.

За култот и заедничкото претставување на светите апостоли Петар и Павле, в. М. Татиќ- 
'ПуриБ, Икона апостола Петра и Павла у Ватикану, Зограф 2, Београд 1967,12-14 (со постара 
литература); 1ѕ1а1а, Беѕ аро!геѕ Рѓегге е1 Раи! епѕет61е, Културно наследство ХХУШ-ХХ1Х 
(2002/2003), Скопје 2004,130. В. уште: П. Миљковиќ-Пепек, Делото на зографите Михаило и 
Еутихиј, Скопје 1967, 75; Ј. ПоповиБ, Догматика православне цркве, књ. III, Београд 1978,247. 

Сп. М.М. Машниќ, Манастирот Ореоец, Скопје 2007, 64.
Во наосот на Журче св. Павле е заменет со фигурата на апостолот Јаков, в. Ј. Николиќ- 

Новаковиќ, нав. дело, 29.
Сп. Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, 

Прилеп 2003, 45.
Истиот, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001,29,31.
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коСа и широка брада.59 Светителот е облечен во темноцрвен фелон и омофор 

префлен на левото рамо, а под фелонот се гледа темносиниот стихар и 

епитрахилот. Во левата рака држи затворено евангелие, а со десната 

подигната рака благословува (сл. 72).

Над секоја светителска претстава во првата зона е насликан лак во три 

нијанси на сина боја. Заднината е поделена на три дела. Горниот дел е 

исполнет со сина, средниот дел со маслинесто зелена, а долниот дел со окерна 

боја. Сите светители стојат над цокле кое имитара завеса, декорирана со 

стилизирани растителни мотиви. На западниот ѕид, под претставата на 

архангелот Михаил, цоклето насликано со мрежест мотив исполнет со 

цветови е идентично со декорацијата на цоклето од северниот топлички 

параклис. Во наосот се насликани и четири црвени, осмокраки крстови 

испишани со криптограми .60 Два крста се наоѓаат на јужниот и северниот 

довратник на западната врата, а другите два се насликани на западниот и 

источниот довратник на вратата што води во северниот параклис.

м М. МедиК, С та р и  с л и к ар ск и  п ри ручн ици  III, 393.
Опш ирно за  к р с т о в и т е  со кр и п то гр ам и , в. С. ГабелиН , Л и н еар н о  сл и к ар ство  С исојевца. 

Прилог и стр аж и в ањ и м а  н е ф и гу р а ти в н о г  сл и к ар ств а , ТреНа ју го сл о вен ск а  к о н ф ер ен ц и ја  
византолога, Б е о гр а д -К р у ш е в а ц  2000, 417-439; А . С е р а ф и м о в а , К у ч ев и ш к и о т  м анастир  
Свети А р хан гели , С к о п је  2005,113-114.
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^ К О Н И  И РЕЗБА

^уфвобитниот топлички иконостас не е сочуван, а на негово место е

поставена нова иконостасна конструкција на која има икони, кои се реплики 

на старите.1 Од стариот иконостас т ѕИи се сочувани двете носечки греди во 

горниот дел од конструкцијата, наддверието и Големиот крст.2 Според 

автентичните иконописни дела по потекло од оваа црква може да се 

констатира дека станувало збор за двокатен иконостас на којшто во првиот 

ред биле поставени три престолни икони, а на вториот појас Деисисниот чин 

и акротеријата што ја чинат иконостасниот крст со Распетието и двете 

придружни икони на Богородица и апостолот Јован. Денес, двете престолни 

икони: Исус Христос Сотир и Богородица Одигитрија се наоѓаат во 

Митрополијата во Битола, додека останатите топлички икони: св. Никола, 

Деисисниот чин, Симнувањето на св. Дух и Успението на Богородица се 

наоѓаат во Библиотеката на Н.У. Завод и Музеј - Битола .3 Се смета дека и во 

северниот параклис имало иконостас со помали димензии, што 

соодветствувал на ширината на просторот, меѓутоа денес од него нема 

никакви траги ,4 освен лежиштето на подот и попречната греда.

'^ресшолнише икони

Првиот појас на сега непостоечкиот иконостас го краселе трите 

престолни икони: Исус Христос Сотир, јужно од царските двери, иконата 

Богородица Одигитрија, северно од дверите и иконата со претставата на 

патронот св. Никола, на јужната страна.

г Според д о к у м ен тац и јата  на Р З С С К /Н К Ц .
 ̂Исто.
За реги старск и те  б р о ев и  на п р есто л н и те  икони , Д еисисни от чи н  и  д в ете  и зд о л ж ен и  икони, 

Им благод арам  н а  Н е в е н к а  В ел и ч к о в ск а , акад ем ски  с л и к ар , ви ш  к о н зе р в а то р  во  
Р ЗС С К /Н К Ц  и на  О л и в е р а  М а к р и е в ск а , виш  к о н зе р в а то р  во  Н .У . З а в о д  и М узеј - Б и то л а .

Сп. К. Б а л а б а н о в , Н о в и  п од атоц и  за  м ан асти р о т  и м ан асти р ск ата  ц р к в а  С вети  Н и к о л а  
оплички, С к о п је , К у л т у р н о -и сто р и ск о  наследство  на Н Р  М ак ед о н и ја  II, С к о п је  1956,16.
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Исус Христос Сотшр5 (101 х 74 х 4) 6 е претставен на златна заднина. 

^онограмот на Христос (1С ХС) е испишан во два цинобер медалјони 

иСполнети со флорални мотиви, додека лево и десно од неговите раменици со 

црвена боја е испишано: О ССОТНР. Ореолот е изведен со тролисни 

орнаменти во техника на исчукување. Спасителот со десната рака 

благословува, а во левата држи отворено евангелие со текст испишан на 

црковногрчки јазик: ’ЕГС0 НМ Е1 ТО ФОС ТОУ КОСМОУ О АКОЛОУООЖ 

ЕМ01 ОУ МН ПЕР1ПАТНС1 ЕМ ТН... (Јован VIII, 12) . 7 * Христос е претставен 

со костенлива коса со нагласен патец на средината. Тој е облечен во 

темноцрвен хитон со златен пораб и зелен химатион (сл. 73). На левата 

страна на иконата е испишан натписот во форма на молитвено обраќање кон 

Бога од приложникот Димитар и годината 1542/43: ППМН Г(0СП0Д)Н МОЛШС РНЕр| 

СЕОСГО КНР ДМНТРН ЕТ<ОУ)Е

Другата престолна икона е со претстава на Богородица ОдиГитрија9 

(МР 0У Н ОДНГНТР1А) и има димензии: 102 х 81 х 4. Богородичиниот 

монограм (МР ©У) е исто така испишан во цинобер медалјони исполнети со 

растителна декорација. Таа е облечена во темноцрвен мафорион порабен со 

златни ленти, под кој се гледа сината грчка капа на главата и две златни 

манжетни на ракавот. Во левата рака го држи малиот Христос (1С ХС), а со 

десната покажува кон него. Христос има густа кадрава коса и облечен е во 

светлосина кошула декорирана со стилизирана цветови и цинобер химатион. 

Тој со десната рака благословува, а во левата рака држи затворен свиток (сл. 

74).

5 Топличките икон и  и м а а т  по  два р еги стар ск и  броеви : Рег. бр. 121 (Н К Ц ); Рег. бр. 2239 (Н .У . 
Завод и М узеј - Б и т о л а ) .

Димензиите на п р е с т о л н и т е  икони  и Д еи си сн и от  чин  се п р езем ен и  од д о ку м ен тац и јата  на 
НКЦ.

Истиот т е к с т  се и сп и ш ува и на п р етстав и те  на Х ри сто с  С т р а ш е н  судија и В ел и к и  архи јереј, 
в' Ц. Г розданов, Х р и сто с  Ц а р , Б о го р о д и ц а  Ц а р и ц а , Н е б е с к и т е  сили и св ети те  воини во 
живописот од 14 и 15 в е к  во  Т р еск ав ец , К у л ту р н о  н аследство  12-13/1985-86, С коп је  1988,13-14 
(со литература).

Г  Б јибткоујс, Ѕ1уагапје го§га1а Кас]и1а, И аѕе Ѕ1агте I, Ѕагајеуо 1953, 127; К . Б а л а б ан о в , Н о ви  
иодатоци, 15; 3 . Р а с о л к о с к а -Н и к о л о в с к а , Т о п л и ч к и о т  м ан асти р  во светл и н ата  на новите 
Истражуваш а, К л и м е н т  О хри д ски  и у л о гата  на О хр и д ската  к н и ж евн а  ш к о л а  во  р а зв и т о к о т  на 
словенската п р о св ета , С к о п је  1989, 327.

рег. бр. 122 (Н К Ц ); Р ег . бр . 2241 (Н .У . З а в о д  и М узеј - Б и то л а ).
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На иконата со претстава на патронот со димензии 101 х 68.2 х 4,10 св. 

Цикола е означен со епитетот Страстен заштитник (О АГ10С МКОЛАОС О 

0 ЕРМОС ПРОСТАТНС), (сл. 75). Натписот е испишан со цинобер боја. 

Светителот е прикажан со препознатлива физиономија, како проќелав 

сТарец со високо чело и со кратка заоблена брада. Полиставрионот е 

исполнет со црвени крстови, а на светлосиниот омофор кој е префрлен на 

левото рамо се впишани златни крстови. Тој со десната рака благословува, а 

во левата држи затворена книга на чијашто златна корица е насликано 

допојасјето на Христос Спасител (О ССОТНР).

Впечатливиот епитет Тгрцос; лроататк; (Страстен заштитник) е 

испишан на неколку дела настанати во периодот од XIV и XV век и се чини 

карактеристичен за костурските цркви.11 Во однос на допојасната Христова 

претстава која е минијатурна транспозиција на Христос Сотир од топличката 

престолна икона, од достапниот компаративен материјал не наидовме на 

блиско иконографско решение. Ваквата иконографија повеќе се доближува 

до претставувањето на св. Стефан Нови, кој вообичаено се прикажува со 

икона во рацете, на којашто е насликан Христос или со икона-диптих на која 

се прикажани Христос и Богородица.12

Во науката е искажано мислењето дека тематската концепција на 

престолните икони (Христос Пантократор, Богородица со Христос и св.

10Рег. бр. 123 (Р З З С К /Н К Ц ) ;  Рег. бр. 2240 (Н .У . З а в о д  и М узеј - Б и то л а ).
Со еп и тетот  Т ѕр р о о  л р о о т а т ш  (С тр астен  заш ти тн и к ), св. Н и к о л а  се ср еќава  во ж и воп и сот  

на П олош киот м а н асти р  - 1345 (Г. Б абиГ , О  ж и воп и сан ом  у к р асу  о л тар ск и х  п регр ад а , ЗЈ1У 
П .Н о ви  С ад, 1975, 38 ), во  Св. В рачи  во К остур  - XII век , во  ц р к в а т а  Св. А тан аси ј М узаки  во 
Костур - 1385 (Ѕ. Ре1е1сашсПѕ -  М. СПаГгНакЈѕ, КаѕЈогЈа, АНгепѕ 1986, 108), во  Св. Б о го р о д и ц а  
Кумбелидики во К о с т у р , во  стар и о т  к ато л и к о н  на м а н а с т и р о т  П р е о б р а ж е н и е  на М етео р и , на 
еДна икона од к р а јо т  н а  XV в е к  (Е .Х  Оеог§Пѕоуапп1, Беѕ ре1п!игеѕ шига1е би У1еих СаЈоНсоп Пи 
т °паѕ1еге бе 1а ТгапѕѓфигаОоп аих Ме(еогеѕ (1483), АЉепеѕ 1992, 288-289) и во ц р к в ата  Св. Н и к о л а  
Магалиу во К о сту р  (М .М . ОапсИѕ, Ба реѓпШге тига1е бапѕ 1е т о п б е  оИНобохе аргеѕ 1а сНи1е бе 
Вугапсе (1460 -  1600) е! бапѕ 1еѕ рауѕ ѕоиѕ ботјп абоп  е!гап§еге, АЉепеѕ 1989, 73).

За и к о н о гр аф и јата  н а  св. С т е ф а н  Н ови , в. Ј. Т р и ч к о в с к а , С р п ск и те  в л ад етел ск и  п о р тр ети  
°Д нартексот на  ц р к в а т а  Св. Ѓ орѓи  П о б ед о н о сец  во с. Р а јч и ц а , З С У М М  4, С к оп је  2003, 71 (со 
нчтература).
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Никола) го сочинува основното јадро на Деисисот,13 со тоа што во улога на 

п0средник се јавува патронот св. Никола, на местото на св. Јован Претеча .14

исисниош Чин15

Во вториот појас на некогашниот иконостас бил поставен епистилот 

(3.79 х 30 х 4.5) со петнаесетте фигури што го сочинуваат Деисисот со 

апостолите. Допојасјата се насликани врз двобојна заднина, во горниот дел 

златна и во долниот темнозелена (сл. 76). Во центарот на монолитната плоча 

е прикажан Христос (1С ХС), кој со десната рака благословува, а во левата 

држи отворено евангелие со текстот: ’ЕГС0 НМ Е1 ТО ФОС ТОУ КОСМОУ 

0 АКОЛОУ0ОЖ ЕМ01... (Јован VIII, 12). Тој е облечен во темноцрвен хитон 

со златен клавус и син химатион. Десно е претставена Богородица (МР 0У) со 

молитвено подадени раце кон него .16 Истата положба на рацете ја има и св. 

1ован Претеча (О АГ10С I© ПРОАРОМОС), кој е прикажан лево од Христос 

(сл. 76а). Групата на апостолите зад Богородица е предводена од апостолот 

Петар (О АГ10С ПЕТРОС), а зад кого е св. Јован Богослов (О АГ10С ТСО О 

0ЕОАОГОС). Потоа следат Марко (О АПОС МАРКОС), Андреја (О АГ10С 

АБДРЕ), Јаков (О АГ10С 1А1СОВОС) и Тома (О АГ10С ©ОМ). Зад св. Јован 

Претеча е насликано допојасјето на апостолот Павле (О АГ10С ПАУАОС). 

По него се прикажани апостолите Матеј (О АГ10С МА0ЕОС), Лука (О 

АГ10С АУК), Симон (О АПОС СУМ(Ш), Вартоломеј (О АГ10С 

ВАР0ОАОМЕС) и Филип (О АГ10С Ф1А1ПОС). Освен св. Петар кој во левата 

рака држи полуотворен свиток со испишан текст, останатите апостоли држат 

затворени книги или затворени свитоци. Фигурите се претставени допојасно и

Сп. М.М. М аш н и ќ , М а н а с т и р о т  О р ео ец , С к о п је  2007, 79.
За п о текл о то  на  и к о н о с т а с о т  и идеите кои  ги  и стакн ува, в. СЕ. \Ма11ег, ТЕе О п § т ѕ  оѓ Ше 

1сопоѕ1:аѕ1ѕ, во: ТѕПо1, ЅТиДЈеѕ јп ВугапНпе 1сопо§гар11у, ЦопОоп 1977, 251-267; Г. Б абиЕ , нав. дело , 3- 
49.

I рег. бр. 126 (Р З З С К /Н К Ц ) ;  Р ег . бр. 2244 (Н .У . З а в о д  и  М узеј - Б и то л а ).
За гестови те н а  Б о го р о д и ц а , в. 1.М. Ојогбјеујс - М. Магкоујс, Оп Ше Б1а1о§ие Ке1а6опѕ111р 

ВеГ\уееп Ше У Јг§т апс! СВНѕГ 1п ЕаѕТ СНпѕНап АгТ. Аргороѕ оР Ше Шѕсоуегу оѓ  Ше Б§игеѕ оѓ Ше У п § т  
^есБаГгЈх апб СИпѕНп Ше паоѕ оРБеѕпоуо, З о г р а ф  28, Б е о гр а д  2000-2001 ,13-47 , 14 (особен о: заб.
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с0 истиот редослед и на Чинот од Бучин и на нецелосниот Деисисен чин од 

ЈЗизантискиот музеј во Костур.18

бСконаша Симнување на св. Дух19

Троделната т.н. издолжена икона на која е насликано Симнувањето на 

св. Дух (37.5 х 69 х З) 20 е изработена од монолитна букова даска и поделена е 

на три лачно поврзани дела со две столбчиња21 (сл. 77). Во средишното поле е 

насликано Симнувањето на св. Дух/Педесетница (Н ПЕ№ГНКОСТН). На 

левата и десната страна се прикажани стоечките фигури на св. Симеон 

Немања (СТБ1 С1М60И) со натпис на црковнословенски јазик и св. Сава Српски 

(0 АПОС САВА О СРВОС) обележан со натпис на црковногрчки јазик. На 

површината помеѓу левото и централното поле е натписот во којшто се 

споменува приложникот Димитар од Леуново: ј" ПОМСНН Г(0СП0Д)Н РНБр1 СБОСГО 

ДМНТГН $  ССД<0) АСЕКН0<Б>022

Во централното поле се прикажани дванаесетте апостоли со затворени 

книги и свитоци во рацете, седнати на скалесто поставена екседра. Во 

горниот дел се симнуваат зраците на св. Дух, а во централната лунета е 

насликана царската претстава како персонификација на Космосот (О 

КО[Е]МОС) со отворена круна на главата, која во рацете држи дванаесет 

затворени свитоци.

7 Сп. М .М. М аш н и ќ , Јо в а н  З о г р а ф  и н его в ата  у м етн и ч к а  ак ти в н о ст , К у л т у р н о  наследство  22- 
23/1995-1996, С коп је  1997 ,75 .

Истата, Три прилози за проучување на иконописни дела од поствизантискиот период, 
ЗСУММ 5, Скопје 2006,131-132, сл. 7.
гоРег. бр. 124 (Р З З С К /Н К Ц );  Рег. бр. 2242 (Н .У . З а в о д  и М узеј - Б и т о л а ) .
2| Според д о к у м ен тац и јата  на Р З З С К /Н К Ц .

Т роделната и к о н а  н ал и к у ва  на а р х и тек то н ск о то  р еш ен и е  на сев ер н и о т  и ју ж н и о т  ѕид на 
топличката ц р к ва , к о и ш то  се р асч л ен ети  со по  тр и  д лаб о ки  п о тп о р н и /зац в р сту в ач к и  лаци  од 
кои ц ен тралн и от  е п о ш и р о к  од стран ич ните , в. п оглавје : Архитектурата на црквата.

К  ѓ ји б тк о у јс , пау.с!е1о, 127; К . Б а л а б ан о в , Н о в и  под атоц и , 14; 3 .  Р асо л к о ск а-Н и к о л о в ск а , 
Топличкиот м а н а с т и р ,327.
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Директна аналогија на оваа икона наоѓаме во истовидната од 

Слепченскиот манастир2’ и на истата сцена во фреско-техника од источниот 

ѕид на топличката припрата.24 Претставите на двајцата српски светители се 

идентични со нивните фигури од првата зона на источниот ѕид во нартексот 

на Топличкиот манастир.25

бСконаша Успение Богородичино26

Троделната икона на која е претставено Успението на Богородица 

(37,5 х 69 х 3) е изработена од истиот материјал и на истиот начин како и 

претходната. Во централното пошироко поле е насликано Успението на 

Богородица (Н К01МНС1С Т1С ©(ЕОТО)КОУ), а на страничните потесни 

полиња се наоѓаат стоечките претстави на Јован Дамаскин (О АГ10С 100 О 

ДАМАСКНМЗС) од левата и Козма Мајумски (О АГ10С КОСМА О 

П(о)1НТ1С) од десната страна (сл. 78). На површината помеѓу левото и 

централното поле е натписот што го содржи името на приложникот Димитар 

од Леуново: ј  П0М9ИН Г(0СП0Д)Н МБН СБ0СГ0 ДМНТГН 0  Ш(0) ЛСБШ(Е)027

Во центарот на сцената е одарот на којшто лежи Богогородица со 

прекрстени раце на градите, а главата и е положена на црвено перниче. 

Централно зад одарот е прикажан Христос облечен во златеникав химатион, 

со повиено новороденче во прекриените рацете, како симбол на душата на 

својата мајка. Тој е прикажан во тричетвртински став, поставен во мандорла

С лепченската и к о н а  е и сеч ен а  по ф о р м а т а  на среди ш н иот р е л је ф е н  л а к  и се п р етп оставува  
Дека на неа п р в о б и тн о  б и ле  п р и к аж ан и  и двајц ата српски с в ети тел и , сп. В. П оповска- 
Коробар, И к о н и т е  од М у зе јо т  на М акед он и ја , С коп је  2004, 231, сл. 30.

Н. М и тревски , Јо в а н  З о г р а ф  и ф р е ск и т е  во  п р и п р атата  на Т о п л и ч к и о т  м ан асти р  од 
1534/35, во: И сти о т , С тудии  за  ж и в о п и со т  од З ап ад н а  М акед он и ја  Х У -Х У Ш  век , С коп је  2009, 
ск. на стр. 100.

Сп. Ц . Г р о зд ан о в , П о р т р е т и т е  на св ети тел и те  во  М акедони ја  од  IX - XVIII век , С коп је  1983, 
101; И сти о т , С вети  С и м ео н  Н е м а њ а  и свети  С ава  у сли карско ј те м а т и ц и  у М акед он и ју  (XIV -  
XVII век), З б о р н и к  р а д о в а  "С те ф а н  Н е м а њ а  - С вети  С и м еон  М и р о то ч и в и , и стори ја  и 
предањ е", Н ау ч н и  скуп ови  С А Н У , књ . ХСШ , О д ељ ењ е и стори ск и х  н ау к а , књ . 26, Б е о гр ад  
2000,337-338.
“  Рег. бр. 125 (Р З З С К /Н К Ц ) ;  Р ег . бр. 2243 (Н .У . З а в о д  и М узеј - Б и т о л а ) .

К. Б ји бткоу јс , пау.бе1о, 127; К . Б а л а б ан о в , Н о в и  податоц и , 14; 3 . Р а с о л к о ск а-Н и к о л о в ск а , 
Т опличкиот м ан асти р , 327.
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с0 прекршен лак .28 Од неговата лева и десна страна има по еден ангел со 

прекриени раце, зад кои има по еден архијереј. Двајцата архијереи може да се 

лдентификуваат како св. Еротеј Атински, прикажан како старец со седа коса 

и кратка заоблена брада и св. Тимотеј Ефески со кафена кадрава коса и долга 

брада.29 Околу одарот се распоредени дванаесетте апостоли. Во преден план е 

насликан архангелот Михаил во лет, кој со меч замавнува кон фигурата на 

еретикот Еуфониј, чии отсечени раце останале на одарот. Пред одарот се 

насликани два свеќника со запалени свеќи, а во заднината е сликана 

архитектура. Отсуствуваат претставите на жените што веројатно се должи на 

помалиот расположлив простор.

Палестинските монаси се прикажани според упатството дадено во 

Ерминијата: на десната страна е св. Јован Дамаскин, а на левата е Козма 

Поет.30 Двајцата химнографи во рацете држат развиени свитоци испишани со 

авторски текстови посветени на Богородица. На свитокот на св. Јован 

Дамаскин е испишано: ОТЕ Е^А1 Д1МНС ©ЕОТОКЕ ПРА0МА1 ПРОС ТОИ 

СОУ..., додека на свитокот на св. Козма Мајумски се чита текстот: ТН 

АОАИАТОС К01М1С1(С) ©ЕОТОКЕ М...

Стилска и иконографска паралела наоѓаме на истовидната икона од 

Слепченскиот манастир, денес во Музејот на Македонија,31 а постојат 

сличности и со монументалната сцена од западниот ѕид на топличкиот наос. 

Аналогии за иконографијата на иконата Успение Богородичино со двајцата

28
М андорлата со п р е к р ш е н  л а к  е н асл и к ан а  во У сп ен и ето  Б о го р о д и ч и н о  од н ао со т  на 

Кучевиш киот м ан асти р , ш то  п р етстав у в а  еден  од е л е м ен ти те  к а р а к те р и сти ч н и  за 
светогорското о б л и к у в а њ е  на сцената , сп. А . С е р аф и м о в а , К у ч ев и ш к и о т  м ан асти р  С вети  
Архангели, С к оп је  2005, 71.

П оопш ирно за  и зв о р и т е  и  т и п о л о ги јата  на ар х и јер еи те  во  р а м к и те  на  У сп ен и ето  
Богородичино, в. СН. АаДег, ТНгее Уо1еѕ оп Ље 1сопо§гарНу оѓБѓопуѕш ѕ, КЕВ 48, РагЈѕ 1990, 260- 
268.

А. ПалабокооДзо-Кѕрацшс;, Ашудашо тоо ек Фооруа, Еррцуега хцр Доурафгкѓ^ 
зДУТ1?. ПетроокоА,г(; 1909,277.

Сп. К . Б а л а б ан о в , К о ј е  а в т о р  на и к он ата  У сп ение Б о го р о д и ч и н о  од У м е т н и ч к ат а  галери ја  
Во Скопје, В есн и к  на М у зе јс к о -к о н зе р в а т о р с к о т о  д руш тво  на Н Р  М акед они ја  111/3-4, С копје 
1955, 67-73; К. Б а л а б а н о в , И к о н и т е  во М акед он и ја  (=1сопѕ оР М асеЈопЈа), С к оп је  1995, 159; В. 
П оповска-К оробар, И к о н и т е  од М у зе јо т  на М акед о н и ја , 231-232-сл. 31.
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светители има на иконите од раниот XV век од колекцијата Канелопулос во 

дтина и во црквата Св. Ана во Бер (Верија) . 32

Троделните икони Симнувањето на св. Дух и Успението Богородичино, 

кои го заокружуваат комплетот икони од топличкиот манастир, се смета дека 

биле поставени над премините на иконостасот (Таб. X) . 33 Вообичаено, 

наддверјата се поставуваат над централниот и страничните премини. 

Најчесто тие во долниот дел се конкавни т.е. заоблени навнатре што не е 

случај со двете топлички икони. Дилемата околу нивната местоположба не 

наведува на претпоставката дека двете икони можеби биле поставени на 

иконостасот на северниот параклис, за што немаме сигурни податоци.

оОконосшасниош крсш34

Во топличката црква се наоѓа целосно сочуваниот оригинален Голем 

крст (сл. 79), поставен на врвот на новиот иконостас. Се смета дека на 

иконостасот првобитно бил поставен друг крст, којшто бил со помали 

димензии од сегашниот.3*' Иконостасниот крст36 лежи на палмовидно
■ Т 7подножЈе на чиишто краеви се поставени две придружни икони. 

Палмовидините краци се изработени во плитка резба. Резбата е со 

стилизирана флорална и геометриска орнаментика, изведена во вид на цветен 

ластар од петтолисен крин, што тече низ целата должина на крстот и 

придружните икони. На надворешната страна на краците од крстот има по 

пет стилизирани палмети со завршеток во вид на шишарка. Од внатрешната

32 Сп. В. П о п о в с к а -К о р о б а р , И к о н и т е  од М у зе јо т  на М акед о н и ја , 231.
Ј Р. Љубинковиќ смета дека двете издолжени икони претставуваат наддверја, коишто биле 
поставени над северниот премин и над царските двери, сп. К. Цјивткоујс, пау. <Је!о, 126-127.

Во оваа ф а за  н а  и с т р а ж у в а њ е т о  не сме во  м о ж н о ст  да ги п р и ло ж и м е дим ен зи и те  на кр сто т , 
на поднож јето и н а  д в е т е  п ри друж ни  икони , п орад и  т о а  ш то  не се навед ени  во соодветн ата  
Документација во  Р З З С К /Н К Ц .

В аквата к о н статац и ја  е п р о и зл езен а  од и с т р а ж у в а ч к и т е  з а ф а т и  со ч и јаш то  п ом ош  е 
Утврдено дека д ен е ш н и о т  и к о н о стас  п ри п аѓа  на в т о р а та  ф а з а  од п о ставу вањ ето  на 
чконостасот, в. Д. Н и к о л о в ск и , Н о в и  сознан и ја  за н ек о л к у  р езб ар ск и  и и конопи сни  дела, 
Културно наследство  30-31/2004-2005, С к оп је  2 0 06 ,110 , заб . 27.
„Рег.бр.ББ. 
з Рег. б р .Б Б .

Рег. бр. Б Б .
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страна крстот е обрабен со ниска од зрна. Истата декорација е застапена и на 

дВете придружни икони.

На крстот е насликан Христос со тенко извиено тело, со зафрлена 

глава на десното рамо и трнов венец. Над насликаниот крст прикажани се 

Сонцето во црвена (с.) и Месечината во сина боја (ј.). На краците на крстот 

коишто завршуваат во облик на тролист се насликани симболите на 

четворицата евангелисти: на горниот крак е орелот - Јован (ШЗ), на десниот е 

претставата на телето, симбол на евангелистот Лука, на левиот крак е 

насликан лав, кој го симболизира Марко (МР) и на долниот крак е ангелот - 

Матеј (МА). На придружните икони се фигурите на Богородица (с.) и 

апостолот Јован (ј.). Богородица (МР ©У), облечена во син фустан и 

темноцрвен мафорион, е свртена кон распнатиот Син, а со рацете го покрива 

лицето во знак на тага. Апостолот Јован (КО), кој исто така е свртен кон 

распнатиот учител, е облечен во црвен хитон и темнозелен химатион. Тој со 

левата рака го придржува химатионот, а со десната го покрива лицето. 

Заднината на крстот е златна, додека на паноата е поделена на два дела: 

горниот којшто зафаќа поголем простор е златен, а подножјето е 

темнозелено.

Големиот крст припаѓа на групата познати крстови настанати од 

средината на XVI век, кои се поврзуваат со иста резбарска работилница и се 

карактеристични само за територијата на Македонија.39 Со слично решение, 

особено на подножјето, се иконостасните крстови од манастирите Слепче,40 

Горни Манастирец,41 * * * * Полошки (единствен точно датиран со натпис во 1584

39 т-г
П оопш ирно за  к р с т о в и т е , в. М. ТторовиН -Љ убинковиН , С р ед њ ев ек о в н и  д уб о р ез у источним  

областима Ју го сл ави је , Б е о г р а д  1965, 60-63, 94-96; А . С е р а ф и м о в а , П р и л о г  п роуч авањ у 
иконостасних к р сто в а  н а  Б а л к а н у , во: М ан асти р  Ц рн а р и је к а  и  С вети  П е т а р  К ори ш ки , 
П риш тина-Б еоград  1998,159-160 .
40 т-

П остолЈата н а  д в ат а  и к о н о стасн и  к р сто в и  од С леп ч е  н е  се зач у ван и , м еѓу то а  се претпо-
ставува д ек а  ти е  б и ле  со и с та та  палм овидна ф о р м а, в. кај: 3 .  Р асо л к о с к а-Н и к о л о в с к а ,
Твореш твото на с л и к а р о т  О н у ф р и ј А р ги ти с  во  М акед они ја, З С У М М  3, С к о п је  2003, 126-141 
(со п остарата л и т е р а ту р а ).

И кон остасни от к р с т  од Г о р н и  М ан асти р ец  е  зач уван  б ез Р а с п е т и е т о , но п о д н о ж јето  и
Вридружните и к о н и  к о и  м у се атр и б у и р ан и  на зо г р а ф о т  О н уф ри ј од А р го с , се в б р о ју в аат  во 
Истата гр у п а /р аб о ти лн и ц а , сп. М .М . М аш ниќ , Д ве  н о во атр и б у и р ан и  д ел а  на  гол ем и те
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година) ,42 Ореоечки ,43 Сливнички,44 како и од Бигорскиот манастир,45 а со 

нешто поинаква но сродна изработка, се подоцнежните иконостасни крстови 

0д Трескавец, Зрзе ,46 Карпино (1607) и Трново (1605).47 Топличкиот крст 

според начинот на изработка на резбата е најблизок до оној од Горни 

Манастирец.48 Сликарството, пак, не е современо со останатите икони од 

Топличкиот манастир, кои се атрибуирани на зографот Јован Теодоров од 

Грамоста.49 Според стилските карактеристики авторот на Распетието е 

поблизок до зографот Онуфриј од Аргос, но се претпоставува дека се работи 

за друг сликар.50 Според овие податоци топличкиот иконостасен крст се 

датира од петтата51 до седмата деценија на XVI век .52

66-гумеискиош сшол53

Игуменскиот стол, од којшто се сочувани само наслонот и страничните 

делови, бил изработен од буково дрво од непознат резбар. Задниот дел е 

поширок и повисок од страничните, кои хоризонтално се поделени во три 

еднакви дела/нивоа исполнети со токарени столпчиња.54 * Остатоците од 

игуменскиот стол говорат за извесна сличност со столот од манастирот

сликари од XVI век , О н у ф р и ј од А р го с  и Јо в а н  од  Г р ам о ста , З С У М М  3, С к оп је  2001,143-147 , 
сл. 1-2.
1,2 Сп. В. П о п о в с к а -К о р о б а р , Б е л е ш к и  за и к о н о с т а со т  од ц р к в а та  Св. Г о р ѓи  П о л о ш к и , 47-54; 
Истата, И кон и  од М у зе јо т  на М акед он и ја , кат . 42-43.

М.М. М аш ниќ, И к о н о с т а с о т  од О р е о е ч к и о т  м ан асти р  С вети  Н и к о л а , Т ем атск и  зб о р н и к  на 
трудови I, С коп је  1996, 29-45; И с т ат а , М а н асти р о т  О р ео ец , 79.

В. П о п о в ск а -К о р о б ар , С л и к а р ст в о т о  во  С л и в н и ч к и о т  м ан асти р  С в ета  Б о го р о д и ц а , С коп је  
2008 (необјавена д о к т о р с к а  д и сертац и ја), 146-149.

Ј. Т ричковска, И к о н о п и с о т  во  Б и го р ск и о т  м ан асти р  од в р е м е то  пред  о б н о ву вањ ето  во  1800 
година, во: Г рупа авто р и , М ан асти р  С вети  Јо в а н  Б и го р ск и , С к оп је  1994 ,179 , сл. 5-7, црт. 1.
47 В. П о п о в ск а -К о р о б ар , С л и к а р ст в о т о  во С л и в н и ч к и о т  м ан асти р , 149.

М.М. М аш ниќ , Т р и  п р и л о зи  за п р о у ч у вањ е на икон оп и сн и  д ел а  од п остви зан ти ск и о т  
период, З С У М М  5, С к о п је  2006 ,121-134 , сл. 3-4, сл. 11-12.

На голем ата сл и ч н о ст  п о м еѓу  д вата к р ста  укаж ува: В. П о п о в с к а -К о р о б а р , С л и к а р ст в о т о  во 
Сливничкиот м ан асти р , 147, заб . 3. 
ѕо Д- Н иколовски , нав . д ел о , 110 (со л и тер ату р а ).
Ѕ| П о п о в ск а -К о р о б ар , С л и к а р ст в о т о  во  С л и в н и ч к и о т  м ан асти р , 147, заб . 3.

Исто
52 „
^Сп. М.М. М аш н и ќ , И к о н о с т а с о т  од О р е о е ч к и о т  м ан асти р , 44; Д. Н и к о л о вск и , нав. дело ,

Ѕ4 Игуменскиот стол не е регистриран и немаме сознанија каде се наоѓа денес.
Сп. К. Б а л а б ан о в , Н о в и  п о д ато ц и , 15.
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Богородица Пречиста Кичевска, широко датиран во XVI век ,55 со оној од 

манастирот Св. Прохор Пчински, изрезбан од мајстор Стојко во 1505/0656 и со 

тронот од црквата Богородица Перивлепта, нарачан од архиепископот 

Прохор во 1540 година, а изработен од мајсторите интарзисти Јован и 

Марко.57

суаспешиешо^

Распетието е специфична икона чијашто сликана/дрвена подлога ги 

следи контурите на учесниците во сцената и се состои од три дела: Христос 

распнат на крст и двете придружни паноа со претставите на Богородица и 

апостолот Јован, поставени на едноставна греда/постолје. На Распетието 

нема никаков натпис, кој би ни дал податоци за приложникот или за времето 

на неговата изработка. Според стилските карактеристики, сликарството е со 

многу слаб квалитет и се чини дека е изработено во поново време и веројатно 

е дарение на некој од жителите од околните села. Распетието се наоѓа во 

олтарскиот простор.

Д- Ќ орнаков , Р е зб и т е  во  м ан асти р о т  Св. Б о го р о д и ц а  П р еч и ста  К и ч ев ск а , во: Г рупа автори , 
Манастир С вета  П р е ч и с т а  К и ч е в с к а , С к оп је  1990,114-116.
57 Истиот, А р х и ер е јск и  т р о н о в и  во н аш и те  ц р к ви  и м ан асти ри , З С У М М  2, С к оп је  1996,282.

Сп. В. Х ан, И н т а р зи ја  на подручју  П еБ к е  п атр и јар ш и је  X VI-XVIII ви јек , Н о в и  С ад 1966, 35. 
ќ  уште: Ц . Г р о зд ан о в , О х р и д ск и о т  архи еп и скоп  П р о х о р  и н е го в а т а  дејн ост, во: И сти о т , 
Студии за  о хри д ски от  ж и во п и с , С коп је  1 9 9 0 ,152 ,155 .

Распетието не  е р е ги стр и р ан о .
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Стилски карактеристики 
на сликарството



0ГИЛСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИКАРСТВОТО

^рганизирањето на сликарската програма во просторот во најголема

мера е одредено од архитектонскиот тип на црквата, во исто време не 

отстапувајќи од строго утврдените традиционални стандарди. Во 

определувањето на стилските карактеристики на сликарството, оштетените и 

избледените делови на фрескоживописот не спречуваат да направиме 

подетална анализа. Стилската анализа е дополнително отежнета и од брзата 

и несоодветната конзервација,1 со која се избришани или погрешно 

ретуширани многу делови од претставите и сцените. Сепак, би можело да се 

констатира дека фрескоживописот во целина доволно говори за сликарското 

мајсторство на зографот Јован Теодоров од Грамоста, кој своите сфаќања и 

знаења успеал вешто да ги пренесе и на површини со помали димензии.

Фрескоживопис

Фигурите во рамките на композициите, но и тие од првата зона имаат 

природни пропорции во кои главата се содржи 7 до 7.5 пати во телото .2 

Рацете се обликувани со долги прсти, а стопалата се во сразмерен сооднос со 

телото. Движењето е сугерирано преку варијациите на положбата на главите, 

рацете и нозете, но со нагласената воздржаност на фигурите и 

урамнотеженост на сцените се создава впечаток на свечена и возвишена 

атмосфера.

Лицата се овални и долгнавести, со карактеристични крупни и светли 

бадемести очи. Покрај очите со бадемест облик, лачните веѓи, правилниот 

издолжен нос и малата уста се заеднички црти на светителските ликови.

I орниот очен капак, но и работ на долниот дел на носот, честопати се

К онзервацијата на ф р е ск о ж и в о п и с о т  во н ао со т  и о л т а р о т  на  т о п л и ч к а т а  ц р к в а  е и зведен  од 
^Ручната еки п а на Р З С С К /Н К Ц  во т е к о т  на 2003 година.

Поопширно за  п р о п о р ц и и те  н а  ф и гури те , в. Г. БабиК , К р а љ е в а  ц р к в а  у С туденици , Б ео гр ад  
'987,201, заб . 61.
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цзвлечени со црвеникава линија. Карактеристична е и "V" или "1Ј" линијата 

меѓу веѓите во коренот на носот. Истото важи и за лицата на женските 

фигури/светителки, особено на Богородица, а нивната убавина и нежност е 

дополнително постигната со блага насмевка. Инкарнатот е изведен од 

светлоокерни валери, додека контурите на лицата се нагласени со кафеави и 

маслинести сенки и со мекиот цртеж. Кон испапчените делови на лицето, 

сенките преминуваат во бледоокерни осветлувања и се надополнети со 

руменило на образите. Подочниците се оформени со тенка линија, додека кај 

постарите светителски ликови се извлечени по две линии, затемнети со меки 

кафеави сенки. Завршните потези се извршени со нанесување на т.н. оживки 

од снопје тенки бели линии на челото, околу очите и носот, а кај голобрадите 

светители и околу устата и брадата. Во зависност од претставениот светител 

косата многу често е изведена со нагласени кадрици или уредно поделена на 

патец и зачешлана зад ушите. Истото се однесува и за брадите со различни 

форми и должини. На сличен начин се реализирани претставите во 

олтарскиот простор на црквите Св. Атанасиј во Слоештица3 и Панагиа 

Музевики во Костур (по 1532).4

Фигурите се облечени во декорирана или едноставна облека, којашто 

го следи обликот на телата, што придонесува за нагласување на волуменот. 

Меките набори на ткаенината изразени со помош на линиите или контрастот 

меѓу светлите и темните површини го следат движењето на телото. Сликарот 

посветил големо внимание на украсите на облеките, кориците на 

евангелијата и велумите. Својата способност за минуциозно исцртување ја 

искажал со обилното користење на декоративните елементи во вид на 

имитација на разнобојни драгоцени камења, опкружени со бисери или 

осмолисни и тролисни бисерни орнаменти и стилизирани растителни мотиви. 

Крстовите на архијерејските одежди и на сакосот на Христос од Деисисот, 

првобитно се врежани со остар предмет, а потоа се исполнети со боја.

, ^поред фотодокументацијата на Дарко Николовски.
М.П. ПаТспбоо, 01 лаА,аштѕрЕд фааѕц тогхоуросфдагц; тцс; Пауау{а<; аоуогксас; 

МсЧ е|3{кЛ атг|У Каатор{а кат ц ѕ^еХл^ц тЛ<; тотшсцс; Еткоуоурафгкдс; ларабоагц;, 
Макебоу{ка 31, ©ѕаааА.ОУткц 1997-98,153-154.
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Паквата, ИНаку честа сликарска постапка, е видлива и на архијерејските 

претстави во топличкиот северен параклис, во црквата Св. Атанасиј во 

рпоештица5 и во костурската црква Панагиа Музевики (по 1532).6

Заднината е исполнета со голем број на двосливни градби, куполни 

адби со два странични влезови (Неверувањето на Тома, Исмејувањето 

Христово), градба со потковичеста форма (Миењето на рацете), бедеми со 

кули, балдахини и столбови. Насликаните архитектонски објекти се 

расчленети и исполнети со прозорски и аркадни отвори. Над градбите се 

протега цинобер велум украсен со бисерни орнаменти.

Длабочината на просторот е постигната со ниските ѕидни прегради, 

чијашто примена се следи уште од XI и XII, особено од втората половина на 

XIII век.7 Ѕидните прегради кои имаат функција да ги издвојат и нагласат 

носителите на дејствието, во топличкиот наос се насликани во сцените од 

циклусот Маки и страдања и во по некоја сцена од Великите празници 

(Благовештението, Распетието и Успението Богородичино). Тие се 

расчленети со аркадни отвори и се решени со окерни, сиви, теракотни и 

виолетови нијанси.

Планинскиот пејсаж е сочинет од едноставни ридести предели со 

закосени или заоблени страни, чии врвови завршуваат со карактеристични 

зарамнети проширувања. Планинските масиви се изведени во светлоцрвени, 

окерни, маслинесто зелени и виолетови тонови, а вегетацијата е крајно 

едноставна и сведена на по некое стилизирано растение и дрвце. Сликањето 

на пејсажот е многу блиско на решенијата на костурската работилница од XV 

век, а идентична изведба согледуваме во црквата Панагиа Музевики во 

Костур (по 1532).8

Во горните зони на наосот заднината на сцените е исполнета со 

светлосина боја, веројатно нанесена во текот на конзерваторските зафати, 

Додека некои од сцените ја задржале (оригиналната) темносина боја на

б Според лични согледувања.
,М'П. ПаТсггбои, нав. дело, епс. 17,18,19,21,22.
, • БабиБ, нав. дело, 194-195 (со примери).
М-П. ПаТаѓбоо, нав. дело, 154.
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аднината/фонот (Распетието, Мироносиците на гробот, Слегувањето во 

пеколот и Вознесението). Истата постапка се воочува и на површината на 

одот. Во првата зона заднината е поделена на три дела. Горниот дел е 

■сполнет со сина боја, средниот со маслинесто зелена, а долниот дел со окер. 

Светителските допојасја, пак, се насликани во разнобојни медалјони со 

концентрични тривалерски кругови. Подниот дел во некои сцени е исполнет 

со геометриски и флорални орнаменти (Успението Богородичино и Миењето 

иа рацете), а во други сцени е изведено во сива боја со прскања и нијансирања 

(Благовештението, Миењето на нозете, Исмејувањето Христово, 

Симнувањето од крстот и Оплакувањето). Внимание привлекува сцената 

Неверувањето на Тома каде под фигурите на апостолите нема под, така што 

изгледа како тие да "лебдат".

Колористичната палета е разновидна; доминираат чисти и интензивни 

бои со хармонична комбинација на топол и ладен колорит. Се забележува и 

линеарен пристап во тонското обликување на фигурите и ликовите. 

Доминантна боја е црвената во полн интензитет, што најчесто ја користи во 

сликањето на наметките и велумите.

Зографот Јован од Грамоста покажува одлично чувство за цртеж и 

боја при обликувањето на сликата заснована на постарата ликовна традиција 

на костурското сликарство, надополнета со поуките од современите 

сликарски текови. Сигурниот цртеж е решен со геометриска јаснотија. 

Прецизната изведба на декоративните елементи, но и другите поединости на 

сликарската постапка ја откриваат раката на уметникот, кој подеднакво бил 

11 вешт иконописец. Начинот на моделацијата на ликовите, убавината на 

обликот, хармоничните бои и прецизниот цртеж го карактеризираат 

јографот Јован Теодоров од Грамоста како сликар на суптилната убавина.9

Наместа согледуваме мали недостатоци во одделни фигури, 

фхитектонски елементи и пејсаж (Влегувањето во Ерусалим), но не е

С. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 22- 
"'1995-1996, Скопје 1997,74.
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исклучено дека некои сцени и претстави ги работат помошниците на 

гЛавниот мајстор.

Иконопис

За топличките икони е искажано мислењето дека тие се “минијатурна 

транспозиција на сликарските сфаќања и знаења што ги применил авторот во 

живописот.” 10 Воочената разбирлива разлика помеѓу двата медиума се 

однесува на прецизната обработка на деталите и користењето на тенки и 

меки нанеси, што е во согласност со помалиот расположлив простор на 

иконите, додека општата концепција на композицијата и фигурите е изведена 

идентично како во фрескоживописот.

Допојасните претстави на Исус Христос Сотир, Богородица 

Одигитрија и св. Никола од топличките престолни икони се претставени на 

златна заднина. Нивните монограми се испишани во два цинобер медалјони 

исполнети со минуциозно изведени флорални мотиви. Кружниците на 

ореолите се исполнети со тролисни орнаменти во техника на исчукување.

Овалните лица се моделирани со благи премини од темномаслинеста 

основа до светлоокерна, која на образите завршува со руменило. Крупните 

бадемести очи се изразито светли, носот долг и прав, а устата мала. Како и во 

фрескоживописот, горниот очен капак и работ на долниот дел на носот се 

извлечени со црвеникава линија. Околу очите, носот и устата се нанесени 

бели тенки линии. Аркадите на Исус Христос и на св. Никола се изведени со 

истакнување на мускулот меѓу веѓите, кој има срцевиден облик од два 

сегмента, што е окарактеризирано како постапка блиска на сликарските 

разбирања на епирските мајстори.11 ЈТицето на Богородица е долгнавесто и 

нежно, а поради благото свртување десната веѓа е подолга и има облик на 

СРП. Коренот на носот меѓу веѓите е истакнат со "1Ј" линија.

Петнаесетте допојасни фигури што го сочинуваат Деисисот со 

апостолите, се насликани врз двобојна заднина, во горниот дел златна и во

п Цившкоујс, ЅГуагапје 2 0 §гаѓа Каби1а, Маѕе Ѕ1аппе 1, Ѕагајеуо 1953, 129.
Сп. М.М. Машниќ, нав. дело, 74.
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ниот темнозелена. Сите претстави се прикажани со препознатливи и 

„ндивидуализирани физиономии.

Успешното владеење со композициониот третман и на помали 

„овршини се огледа на двете т.н. издолжени икони: Симнувањето на св. Дух и 

Успението на Богородица. Единствен недостаток забележуваме во 

пропорциите на четирите странични, стоечки фигури (св. Симеон Немања, св. 

Сава Српски, св. Јован Дамаскин и св. Козма Мајумски).

На иконостасниот крст е насликан Христос од Распетието, со тенко и 

издолжено, извиено тело. Заднината на крстот е златна, додека на паноата е 

поделена на два дела: горниот (поголем) е златен, а подножјето е 

темнозелено. Цртежот е изведен со нагласен графицистички пристап, а 

колоритот е многу скуден и ладен. Сликарството на крстот не е современо со 

останатите икони од Топличкиот манастир, кои се атрибуирани на зографот 

Јован од Грамоста.12

Испишувањето на натписите на фреските и на иконите е изведено со 

паралелна употреба на црковнословенскиот и црковногрчкиот јазик, 

карактеристично обележје на костурската сликарска школа од втората 

половина на XV век .13 Сите текстови се испишани со убави црни букви на 

бела основа, а црковнословенските со коректна јазична доследност во 

ресавска редакција, што е карактеристично за слепченскиот препишувачки 

дентар.14 Во науката се уште не постојат конкретни одговори на прашањето 

дали натписите ги испишувале самите сликари или, пак, посебен пишувач- 

калиграф.15 * 1

Д- Николовски, Нови сознанија за неколку резбарски и иконописни дела, Културно 
наледство 30-31/2004-2005, Скопје 2006,110 (со литература).
,, С. РадојчиЕ Једна сликарска школа из друге половине XV века, ЗЈ1У 1, Нови Сад 1965, 75.

Ц- Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии за 
"Тидскиот живопис, Скопје 1990, 154; М. Георгиевски, Македонското книжевно наследство 
од XI -  XVIII век, Скопје 1979,129.

Искажана е претпоставката дека веројатно посебен пишувач-калиграф, кој бил член на 
отото зографско ателје, ги испишувал натписите на фреските, сп. В. Поповска-Коробар, 

.°н атрибуцијата на живописот во црквата на Слимничкиот манастир, ЗСУММ 2, Скопје
1231. С. Габелиќ смета дека во Лесновскиот манастир, фреско-сликарите се автори и на 

Тписите (в. С. ГабелиГ, Исписивачи натписа на фрескама - живописци или писари?, во: 
л°венско средњовековно насле^е, Београд 2002, 115-127),
Олличкиот манастир.

што може да е случа] и со
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Ј ^ в о р е ш т в о т о  н а  з о г р а ф о т  ј о в а н  т е о д о р о в  о д

Г Р А М О С Т А

Ј^о  сумираните тематско-иконографски и стилски карактеристики,

нашето истражување го заокружуваме со податоците за творештвото на 

зографот Јован Теодоров од Грамоста, кому му се атрибуира сликарството во 

наосот на црквата Св. Никола Топлички. Во заокружувањето на обемното 

дело на овој врвен сликар, еден од најталентираните на своето време (XVI 

век), се осврнуваме на потпишаните и атрибуираните дела, на сознанијата за 

неговото потекло и образование и за влијанијата кои сликарски го оформиле, 

како и за неговите влијанија врз подоцнежното сликарство.

сУСошишани дела

Единствениот сочуван потпис на зографот Јован кој се однесува на 

фреско-сликарството, се наоѓа на попречната греда во припратата на 

Топличкиот манастир. Сигнатурата е испишана во вообичаената формула 

применета од сликарите и завршува со годината на живописување (1534/35): 

ХЕ1Р 103 120(ГРА)Ф0У ЕТ(ОУ)С 5-М-Г1

Сликарската програма во топличкиот нартекс е распоредена во три 

зони. На сводот се допојасните претстави на Христос Емануел, Христос 

Пантократор и Богородица придружени со пророци и ангели.2 Во

Натписот без утврдување на годината го објавуваат Р. Љубинковиќ (К. Цјивткоујс, Ѕѓуагапје 
',°Ѕгаѓа КаДи1а, Маѕе Ѕѓаппе I, Ѕагајеуо 1953, 127) и К. Балабанов (К. Балабанов, Нови податоци 
Ја манастирот и манастирската црква Свети Никола Топлички, Културно-историско 
|,аследство на НР Македонија 11, Скопје 1956, 9). Годината која го означува времето на 
нѕстанувањето на фреските во припратата прва ја разрешува 3. Расолкоска-Николовска (3. 
ас°лкоска-Николовска, Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања, 
лимент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската 

просвета, Скопје 1989, 328).
Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во Демирхисарско, 
Рилеп 2003, 25; Истиот, Јован Зограф и фреските во припратата на Топличкиот манастир 

р  П534/35, во; Истиот, Студии за живописот од Западна Македонија ХУ-Х^Ш век, Скопје
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цајвисоката, трета зона е насликан циклусот на апокрифниот живот на 

Богородица, претставен во 11 сцени, а во втората зона се насликани 15 сцени 

0д циклусот на патронот св. Никола .3 Во лентата под патроналниот циклус се 

прикажани допојасја на маченици во медалјони, а во првата зона стоечките 

светители. Меѓу угледните екуменски монаси и пустиножители од првата 

она се претставени св. Климент Охридски како монах4 и српските светители 

рнмеон и Сава.5

Вториот авторски потпис е откриен на иконата Исус Христос Сотир 

оД Слепченскиот манастир Продром, која била пронајдена во црквата Св. 

Никола во Слече, Демирхисарско (сл. 80).6 Исус Христос Сотир е претставен 

на златна заднина. Монограмот на Христос (1С ХС) е испишан со цинобер, 

додека лево и десно од неговите раменици, со истата боја е испишано: О 

СОТНР. Ореолот е изведен во техника на исчукување. Спасителот со десната 

рака благословува, а во левата држи отворено евангелие со текст испишан на 

црковнословенски јазик: ПГ(НН)ДНТ6 Ш Г 0 Ш ) М  О Ц Н  М0ШГ0 1 Ж /Г Б Д У Н Т 9  

(О^ОТОВДННОге ВММВ Ц(Н)ГСТВ'|'9 0 Т  с л о ж е ж н н . . .  (Матеј XXV, 3 4 ) .  Христос е 

иретставен со костенлива коса со нагласен патец на средината, а облечен е во 

темноцрвен хитон со златен пораб и зелен химатион.

Потписот на зографот Јован е откриен во текот на конзерваторските 

чафати со отстранувањето на пресликата нанесена врз оригиналниот златен 

фон.7 Сигнатурата е испишана на грчки јазик во еден мал медалјон на левата

2009, 128-131; В. Поповска-Коробар, Топлички манастир, во: Група автори, Македонско 
културно наследство. Христијански споменици, Скопје 2008,174.
За апокрифниот живот на Богородица, в. Р. Топузова-Каревска - Н. Митревски, Претстави 

°Д Детството и од младоста на Богородица во фреско-живописот на припратата на 
1опличкиот манастир, Пелагонитиса, Година I, бр. 2, Битола 1996, 69-74. За циклусот на св. 
Чикола, в. Н. Митревски, За свети Никола и циклусот во припратата на Топличкиот 
ианастир, Ва1сапоѕ1ауЈса 30-31, Прилеп 2002,111-135.
Ц- Грозданов, Портретите на светителите во Македонија од IX - XVIII век, Скопје 1983, 99- 

, ГЗ. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 330-331.
Ц- Грозданов, Свети Симеон Немања и свети Сава у сликарској тематици у Македонији 
У-ХУИ век), Зборник радова "Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви, историја и 

л®Дан>е". Научни скупови САНУ, књ. ХС1У, Одељење историјских наука, књ. 26, Београд 
‘ВД, 337-339.
Цконата е евидентирана во РЗЗСК/НКЦ под регистарските броеви: 164 и 551. 
п- М-М. Машниќ, Врвен мајстор на своето време, Ј1ИК, Нова Македонија, од 27 март 1996,
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сТрана на ковчежецот и гласи: ХЕ1Р КО 120(ГРА)Ф0У (У)10У ПА(ПА) 

0 ВОЗАРОУ ГРАМ(М)ОЕТ(1АШУ) ЕТ(ОУ)С ^М.Г. 8 Од овој потпис 

произлегуваат клучните податоци дека иконата е насликана од зографот 

|ован, кој е син на попот Теодор, по потекло од местото Грамоста и годината 

на Изработка 1535/36.

Местото од каде потекнува овој зограф, селото Грамоста се наоѓало на 

падините на планината Грамос и припаѓало на казата Хрупишта, во 

костурскиот регион .9 Се претпоставува дека зографот Јован Теодоров 

сликарската наобразба ја добива во костурската област, каде работи пред да 

го започне своето творештво во пелагонискиот регион.

Ѕ^шрибуирани дела

Многу е поголем бројот на делата кои не го содржат потписот на 

зографот Јован Теодоров од Грамоста, но според стилските карактеристики 

му се припишуваат нему. Хронолошки најстарите познати дела кои влегуваат 

во опусот на овој зограф се царските двери од Археолошкиот музеј во 

Лерин, по потекло од црквата Св. Атанасиј во с. Герман на Мала Преспа, 

прецизно датирани во 1527/28 година (сл. 81).10 На нив е прикажано 

Благовештението со претставите на архангелот Гаврил и Богородица. 

Фигурите се насликани на златна заднина, чијашто долна половина е 

темнозелена. Архангелот е облечен во црвена далматика со вкрстен лорос на 

градите; со десната рака благословува, а во левата рака држи скиптар. 

Богородица е облечена во темноцрвен мафорион под којшто има темнозелен 

фустан. Таа стои пред престол без наслон врз којшто се положени две 

перничиња со темносина и црвена боја. Со левата рака го придржува 

мафорионот, а во десната отворена дланка држи нишка од преѓа.”

фт. Истата, Јован Зограф и неговата уметничка активност, Културно наследство 22-23/1995- 
]" 6,Скопје 1997,72.
ц~П- Т. Симовски, Населените места во Егејска Македонија, кн. I, Скопје 1978, 46-47.

Поопширно за овие царски двери, в. М.М. Машниќ, Две новоатрибуирани дела на големите 
^икари од XVI век, Онуфриј од Аргос и Јован од Грамоста, ЗСУММ 3, Скопје 2001,147-151. 

Исто, 148, сл. 5.
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Во поново време на Јован од Грамоста му се атрибуира и нецелосниот 

Цеисисен нин датиран пред 1535/36 година, со непознато потекло, кој се наоѓа 

во Византискиот музеј во Костур. Од овој Чин се сочувани само пет допојасја 

на апостолите Симеон, Вартоломеј, Матеј, Лука и Филип, свртени кон 

централниот дел на Деисисот. Допојасјата на апостолите се насликани на 

златна заднина и се врамени со сликана црвена бордура која во горниот дел 

завршува со плиток прекршен лак, а натписите се испишани со црвена боја на 

грчки јазик .12 Воочена е голема сличност со Деисисниот чин од Топличкиот 

манастир, со Чинот од Бучин и со деисисната плоча од Зрзе. Со ова дело се 

потврдува претпоставката дека уметничката активност на зографот Јован 

пред да оди во манастирот Слепче, се одвивала во Костур .13

Во периодот од 1535 до 1543 година е забележана зголемена активност 

на сликарот, а се смета дека тој имал и своја сликарска работилница и свои 

соработници. За Слепченскиот манастир за кој се претпоставува дека бил 

врзан и духовно, изработил голем број на икони.14 Се работи за престолната 

икона Богородица Одигишрија,15 која претставува пар со потпишаната икона 

Исус Христос Сотир. Потоа, празничните икони (Раѓањето на Богородица, 

Воведението на Богородица во храм, Благовештението, Раѓањето на 

Христос, Лазаревото воскресение, Влегувањето во Ерусалим, 

Преображението, Распетието и Слегувањето во пеколот) , 16 малата икона со 

претстава на Деисисот17 и троделните/издолжени икони Симнувањето на св. 

Дух и Успението на Богородица од околу 1535 година (денес во Музејот на 

Македонија) .18 Во селската црква во Слепче се наоѓа уште една т.н.

12 Деисисната плоча од Византискиот музеј во Костур ја откри М.М. Машниќ, ревносен 
истражувач на творештвото на зографот Јован од Грамоста, в. Истата, Три прилози за 
проучување на иконописни дела од поствизантискиот период, ЗСУММ 5, Скопје 2006, 131- 
132.
13 Исто, 132.
14 Исто.

К. Балабанов, Иконите во Македонија (=1сопѕ оЈМасесЈоша), Скопје 1995, 159; В. Поповска- 
Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, Скопје 2004,225, сл. 20.

Поопширно за слепченските празнични икони што му се припишуваат на зографот Јован 
Теодоров, в. Исто, 226-230, сл. 21-29.

К. Балабанов, Икони од Македонија, Скопје-Белград 1969, XXVII, кат. 49; В. Поповска- 
Коробар, Иконите од Музејот на Македонија, 232, сл. 32.
'8 Исто, 231, сл. 30-31.
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издолжена икона со претставата на Успението Богородичино, која била 

пресликана во 1867 година, а се атрибуира на работилницата на зографот 

Јован од Грамоста. 19

Со голема веројатност на зографот Јован Теодоров му се припишува и 

иконата Исус Христос Сотшр (1С ХС О ССОТНР) по потекло од црквата Св. 

Јован Канео, денес во Галеријата на икони во Охрид (сл. 82).20 Иконата е 

датирана околу 1534/35 година.21 Христос кој со десната рака благословува, а 

во левата држи отворена книга испишана со цитат од Матеј (XXV, 34), е 

насликан на црвен фон, поради што иконата е позната и под името "Црвен 

Христос". Во 1674 година на задната страна на иконата е насликан Деисисот 

од анонимен сликар со скромни сликарски можности.22

Во списокот на атрибуирани дела на топличкиот зограф спаѓа и 

Деисисниот чин од црквата Св. Никола во Зрзе, датиран во 1535/36 година 

(сл. 83).2ј Во центарот е претставен Христос Праведен Судија (1С ХС О 

Д1КЕОС КР1ТНС) кој седи на престол без наслон, украсен со токарени 

столпчиња, на којшто се поставени две перничиња со темносина и црвена 

боја. Христос е облечен во темноцрвен хитон и темносин химатион. Со 

десната рака благословува, а во левата држи отворено евангелие на кое е 

испишан текстот: ДЕУТЕ 01 ЕУАОГНМЕЖ)! ТОУ П(А)ТР(0)С МОУ 

КЛIРОХОМОЈСАТА1 (Матеј XXV, 34). Нозете му се положени на црвено 

перниче украсено со бисери, што лежи на супеданеум. Десно од него е 

претставена Богородица (МР 0У) во цел раст, со молитвено подадени раце. 

Таа е облечена во темносин фустан и темноцрвен мафорион. Лево од 

Христос е стоечката фигура на св. Јован Крстител (О АПОС 100 О

19 За оваа т.н. издолжена икона се смета дека потекнува од Слепченскиот манастир, сп. М.М. 
Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, 75, заб. 33.

К. Балабанов, Икони од Македонија, XXVII, кат. 57; М.М. Машниќ, Јован Зограф и 
неговата уметничка активност, 75, сл. 12; М. Георгиевски, Галерија на икони - Охрид 
(каталог), Охрид 1999,12; Истиот, Претставите на Исус Христос и Богородица во охридскиот 
иконопис (каталог), Охрид 2000, кат. 3.
^ Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, 75.
2 Сп. М. Георгиевски, Галерија на икони - Охрид, 12.

Сп. 2. Каѕо1коѕка-№ко1оуѕка, Јоуап, ѕШсаг и XVI ѕГ, во: Шсоупа епсИЗорефја Ји§оѕ1ауце 1, 2адге1з 
1984,699.
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0 РОДР(МО)С), облечен во окер хитон и химатион, со исто така молитвено 

подадени раце. Двете фигури се насликани на темносина заднина, додека 

стоечките претстави на апостолите се насликани во алтернација на црвена и 

темносина боја. Групата на апостолите зад Богородица е предводена од 

апостолот Петар (О АГ10С ПЕТРОС), зад кого е св. Јован Богослов (О 

АГ10С ТСО О ©ЕОАОГОС). П о нив следат ЈЈука (О АПОС АУК), Андреја (О 

АГ10С АИДРЕ), Вартоломеј (О АГ10С ВАР0ОАОМЕО) и Тома (О АГ10С 

0 ОМ). Зад св. Јован Претеча, се прикажани апостолите Павле (О АГ10С 

ПАУАОС), Матеј (О АГ10С МА0ЕОС), Марко (О АГ10С МАРКОС), Симон 

(0 АПОС СУМОЈП), Јаков (О АПОС 1АКОВОС) и Филип (О АГ10С 

Ф1А1ПОС). Како и на топличкиот Чин, св. Петар во левата рака држи 

полуотворен свиток со испишан текст, а останатите апостоли држат 

затворени книги или затворени свитоци.

Лево од ногата на Богородица е испишан ктиторскиот натпис: ПРНМН ГН 

(М ОАШ М ) Н Б 1  ( Ш  Н еРО М О М Х  ННКОБН Н С1НН 6Г 0Б Н  Д 1 М Н  Н 0 Б 9 Т Н  ПГ0СТ1 НХ Б (0 Г )Б  

( Ш Н :  Б (ЛС)ТО 5 -М .Г * 24 Од натписот се дознава дека Деисисниот чин е насликан 

по нарачка на јеромонахот Јаков и неговиот син, ѓаконот Јове, во 1535/36 

година.25

На зографот Јован Теодоров му се припишува уште еден Деисисен чин 

од Бучин, близу Слепче. Станува збор за петнаесет одделно сликани икони, 

коишто денес се поставени на новиот иконостас во црквата Воведение 

Богородичино (XIX век) .26 Фигурите се предадени во допојасје, насликани на 

темносина и црвена позадина.

Долгиот список на претпоставени дела на овој зограф е проширен и со 

двете престолни икони на Богородица Одигитрија, едната од Струга, а

4 Сп. Истата, Историјатот на манастирот Зрзе низ натписи од XIV до XIX век, Зборник на
Археолошкиот музеј, 1У-У, Скопје 1966, 89, нат. бр. 6; Истата, Манастирот Зрзе со црквите 
Преображение и Свети Никола, Споменици за средновековната и поновата историја на 
^акедонија 4, Скопје 1981.

Сп. Истата, Историјатот на манастирот Зрзе, 82; Б. БабиН, Фреско-живопис сликара 
Онуфрија на зидовима цркава прилепског краја, ЗЈГУ 16, Нови Сад 1980,278.

Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, 75.
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другата во црквата Св. Атанасиј во Грнчари, Ресенско (сл. 84).27 * Иконата 

Богородица Одигитрија, датирана пред средината на XVI век, која се наоѓа во 

црквата Св. Георги во Струга, по своите стилски карактеристики се поврзува 

со зографот Јован од Грамоста (сл. 85).2Ѕ

Хронолошки последни во низата на атрибуирани иконописни дела се 

датираните престолни икони Исус Христос Сотир, иконата Богородица 

Одигитрија и иконата со претставата на патронот св. Никола, Деисисниот 

чин и двете т.н. издолжени икони Успението на Богородица и Симнувањето 

на св. Дух од црквата Св. Никола Топлички.29

Од монументалните сликарски зафати како дело на зографот Јован 

Теодоров од Грамоста се смета сликарството во наосот и северниот параклис 

на Топличкиот манастир од 1536/37 година. Сликарската програма во 

северниот компартимент ја сочинува Визијата на Езекил во вестибилот и 

Пророците Те најавија,30 сцените во олтарскиот простор, циклусот Христови 

дела и чуда во двете горни зони на параклисот, претставите на 

пустиножители во првата зона31 и ктиторската композиција.32

Во постарата литература е искажана интересна забелешка за 

стилските блискости на сликарството на "првиот мајстор" од топличкиот 

олтар и наос со живописот во параклисот Св. Јован Претеча во Протатон од 

1525/26 година.33 Ваквата претпоставка не е прифатена од други истражувачи, 

според кои сликарот на протатонската капела веројатно произлегол од

27 Исто.
Галерија на икони - црква Св. Ѓорѓија Струга (текст: С. Цветковски), Струга 2008, 9-10, сл. 

5.
Поопширно за иконите од Топличкиот манастир, в. поглавје: Икони и резба.
С. Цветковски, Визија пророка Језекиља (Топлички манастир), ЗМСЛУ 34-35, Нови Сад, 

261-266.
Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот, 25-26.

' 3. Расолкоска-Николовска, Топличкиот манастир, 326-327; Истата, Ктиторскиот портрет 
во ѕидното сликарство во Македонија, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, Скопје 
1995,218-219.

Сп. Ц. Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор и неговата дејност, во: Истиот, Студии 
за охридскиот живопис, Скопје 1990,153.
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средина со многу силна словенска традиција, а како можен центар на 

едукација се споменува Кратово .34

Претпазливо, поради малата застапеност во литературата и скудната 

фотодокументација, на топличкиот зограф му го атрибуираме сликарството 

од втората фаза во олтарскиот простор на црквата Панагиа Музевики во 

Костур, датирано по 1532 година.35 Според достапната литература и 

илустрациите станува збор за неколку сцени и претстави од олтарскиот 

простор. Се работи за допојасните архијерски претстави, потоа св. Кирил 

Александриски и св. Спиридон од Литургиската служба на архијереите, 

Благовештението, Раѓањето Христово (фрагментарно), Слегувањето во 

пеколот (сл. 86), Мироносиците на Христовиот гроб и Оплакувањето 

Христово (сл. 87).36 Наведените светителски претстави и композиции имаат 

слични физиономски обележја и идентична иконографска структура како и 

истоимените примери од топличкиот наос. Компаративната анализа ја 

прошируваме и на колористичките аспекти на споменатите сцени, чијашто 

гама е идентична. Со ова уште повеќе би се зајакнала претпоставката дека 

зографот Јован Теодоров од Грамоста својата сликарска дејност ја започнал 

во Костур. Сметаме дека во иднина треба да се изврши подетална анализа на 

сликарството во наведената костурска црква за посигурна атрибуција на 

истиот зограф.

ј4 На протатонскиот зограф му се припишува и сликарството во хиландарскиот скит Фласка 
и во скитот Св. Георгиј на манастирот Пантократор, додека сродно сликарство е согледано и 
во црквата Св. Власиј (1528/29) во близина на манастирот Велика Лавра, сп. О. Ѕивобс, Н 
ксЛАд-сехупсЃ! ^шѓ| ото ’Аушу ’Оро<; кргу тду ѕцфаласгг| тоо ©еофауп тоо Крг|т6(;, Торѓсѕ т  
РоѕГВугапПпе рат1т§, 1п тетогу о! Мапо1Јѕ СДаМДакЈѕ, АЉепѕ 2002, 61-88. За црквата Св. 
Власиј в. уште: Е.Н Тстгуарѓбас;, Ог тогхоураф1е<; тоо Ауѓоо ВХастгоо тдс; цоудс; Меуѓсттд̂  
Ааора^ ото 'Аугоу 'Орос;, Макебоугка 31, ©ѕстстаАхткт] 1997-98,93-119.

Авторката М. Паисиду за сликарството од оваа фаза не прави прецизна атрибуција, туку 
смета дека анонимниот зограф е близок на сликарските принципи/сфаќања на зографите 
Онуфриј Аргитис и Франгос Кателанос, в. М.П. ПаГстѓбоо, Ог лаА.аготере<; фастѕг̂  
хсгхоурафгцЈгц; тг|<; Пауау1а<; стоуопаа<; Моо^ѕрѓкг) сттду Касттор(а каг д е/;еА,г$,т] тт!<; 
Јокгкг|д егкоуоурафпспс тсарабостг|<;, Макебоупса 31, ©естстаАоу1кг| 1997-98,154-156.

Исто.
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На зографот Јован Теодоров од Грамоста му се припишува и 

јјсивописот во олтарскиот простор на црквата Св. Атанасиј во Слоештица.37 

ЈЗо правата зона на олтарската апсида е сочувана Литургиската служба на 

архијереите на Христос-Агнец (сл. 88) и архиѓаконот Стефан. Во конхата на 

апсидата е фронталната претстава на Богородица Платитера во цел раст 

помеѓу архангелите Михаил и Гаврил (сл. 89). Со епитетот Платитера и на 

идентичен начин таа е насликана и во олтарскиот простор на топличката 

црква.38 Над конхата се насликани медалјоните со допојасјата на пророците 

Давид и Соломон со отворени свитоци. Од Великите празници сочувани се 

само Благовештението, Раѓањето Христово (фрагментарно) и Симнувањето 

во пеколот.39 Визијата на св. Петар Александриски на северниот ѕид во 

олтарот е веројатно (пре)сликана од друг автор.

Еднобродната црква Св. Георги во Бањани, живописана во 1548/49 

година,40 сочувала видливи стилски и тематски сродности со живописот во 

наосот и олтарот на црквата Св. Никола Топлички. Од друга страна, пак, 

извесните разлики во сликарскиот израз не ни дозволуваат да ја вклучиме 

оваа црква во делата насликани од раката на зографот Јован. За анонимните 

бањански автори е искажано мислењето дека работат во духот на 

сликарството од првата половина на XVI век, практикувано од зографите 

Јован од Грамоста и Онуфриј од Аргос.41 Сепак, бањанскиот живопис за кој 

се смета дека произлегол од костурската сликарска традиција, е од 

исклучително значење за нашите компаративни проследи.

*  *  *

Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, 75; Истата, Две 
новоатрибуирани дела, 147. Во постарата литература сликарството од олтарскиот простор на 
Црквата во Слоештица му се атрибуираше на Димитар од Леуново, сп. К. Балабанов,
Уметноста на доцниот среден век, во: Група автори, Уметничкото богатство на Македонија, 
Скопје 1984, 235. 
здВ. стр. 45-46.
4(. Сп. Н. Митревски, Споменици на фрескоживописот, 27-28.

К. Балабанов - А. Николовски - Д. Ќорнаков, Споменици на културата во СР Македонија, 
Скопје 1971,40; Г. СуботиБ, Свети ЈЗор^е у Бањанима, ЗЛУ 21, Београд 1985,137-146.

Сп. В. Поповска-Коробар, Свети Горѓи - с. Бањани крај Скопје, во: Група автори, 
Македонско културно наследство. Христијански споменици, Скопје 2008, 52-55.
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Зографот Јован, син на поп Теодор од Грамоста, бил врвен и водечки 

сликар на Охридската архиепископија од времето на архиепископот Прохор. 

Според потпишаните, датираните и атрибуираните дела, неговото творештво 

се следи од 1527 до 1543 година, а искажана е и веројатноста дека зографот 

Јован Теодоров имал нарачки за средиштето на Архиепископијата и по 

1542/43 година.42 За негово најзначајно остварување се смета фреско- 

живописот во црквата Св. Никола Топлички (1534/35 и 1536/37).

Како што се дознава од слепченската престолна икона, Јован бил син 

на попот Теодор од место Грамоста, кое припаѓало на казата Хрупишта, во 

костурската област. Токму податокот за неговото потекло наведува на 

претпоставката дека тој произлегол од костурскиот сликарски круг, каде што 

се оформил како сликар.43 Зографот Јован Теодоров е современик на 

неколку значајни сликари, како што е зографот Онуфриј од Аргос, 

познатиот критски сликар Теофан Стрелицас Ватас44 и на исто толку 

познатиот сликар Франгос ЈСателанос од Теба .43

За зографот Јован е искажано мислењето дека неговото творештво се 

заснова на постарата ликовна традиција на костурското сликарство и врз 

најдобрите традиции на палеологовската уметност. Покрај иконографските 

решенија од таа епоха, обрасците користени од овој автор се темелат и на 

периодот во кој дејствувале охридската сликарска школа и костурската 

работилница од XV век. Во неговото творештво, покрај влијанијата од 

постарото сликарство, тој успешно ги инкорпорира и искустватата од 

неговите современици, критските и епирските зографи. Во неговите дела се 

забележува двојазична доследност во испишувањето на ктиторските и 

идентификационите текстови, но и на литургиските текстови на свитоците на

Сп. Истата, Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења (Св. Спаса) у Кучевишту, 
Саопштења ХШ, Београд 2009,143.

Сп. Г. СуботиР, Најстарије претставе светог Георгија Кратовца, ЗРВИ 32, Београд 1993, 
199.
44

М.М. ОапсИѕ, Ба реЈпШге тига1е Папѕ 1е топс!е оНПосЗохе аргеѕ 1а сПиЗе с!е Вугапсе (1460 -  1600) е! 
а̂пѕ 1еѕрауѕ ѕоиѕ Ооттабоп еЦап§еге, АШепеѕ 1989, 137-158.
Г. БабиБ - М. Хаџидакис, Иконе Балканског полуострва и грчких острва (2), во: Група 

автори, Иконе, Београд 1983, 316.
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архијереите и на свитоците на пророците, што било во согласност со 

црковната политика на Охридската архиепископија.46

Несомнено е дека зографот Јован формирал своја сликарска 

работилница во која имал бројни соработници, помошници и од која 

произлегле неколку негови следбеници. Во текот на петтата до осмата 

деценија на XVI век се јавува една многу сродна ликовна целина во 

споменици/цркви на потегот Охрид - Скопје - Прилеп - Верија.47 Се работи за 

дела со слични стилски и иконографски белези, работени од исто ателје од 

кое се истакнуваат двајца анонимни зографи. Искажана е претпоставката 

дека можен непосреден извор на ликовното образование на двајцата 

анонимни сликари бил токму зографот Јован од Грамоста, со кого првично 

соработувале, а потоа дејствувале самостојно.48 * Според најновите 

истражувања, на двајцата анонимни зографи им се атрибуираат фреските од 

јужната фасада на црквата Воведение (Св. Спас) во Кучевиште.4У Се смета 

дека стилски, а воедно и географски им се блиски: ѕидното сликарство од 

припратата на црквата Св. Андреја на Матка (1559/60), црквата Св. Никола 

(Св. Атанасиј) во Шишево (1565), Св. Спас во Добри Дол (1575/76), 

недатираната целина Св. Георги во Градовци и куполниот живопис во наосот 

на Кучевишкиот манастир Свети Архангели (пред 1591).50

Во оваа пригода укажуваме на иконата Исус Христос Сотир (сл. 90), 

која потекнува од црквата Св. Георги во Виткуќ, близу Корча, денес во 

Корчанскиот музеј.51 Иконата е широко датирана во XVI век, а нејзиниот 

автор останал непознат.

Допојасјето на Исус Христос Сотир е прикажано на златна заднина. 

Монограмот на Христос (1С ХС) е испишан во два цинобер медалјони

Сп. М.М. Машниќ, Јован Зограф и неговата уметничка активност, 76; в. уште: Ц. 
Грозданов, Охридскиот архиепископ Прохор, 157.

Сп. В. Поповска-Коробар, Зографи од кругот на Јован Теодоров од Грамоста околу 
средината на XVI век, Зборник на трудови од научниот собир "По трагите на академик 
Војислав Ј. Ѓуриќ", октомври 2006, САНУ и МАНУ, Белград и Скопје (во печат).
18 Исто.
^Истата, Атрибуција фресака на јужној фасади Ваведења, 137-154.
5| Исто, 146.

Нсопа кнгапПпс с!Не раѕНЈгапбпе пе ЅНцјреп/ТНе ВугапОпе апЈ Роѕк-ВугапЉе 1сопѕ Јп АШапЈа 
(са1а!о§ие), ТНеѕѕа1опНа 2003, ѕ1. 9.
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јЈСПОЛнети со флорални мотиви што се среќаваат и на топличката престолна 

цкона. Лево и десно од неговите раменици, во две црвени картуши е 

испишано: О ССОТНР КА1 КЕТ 1С. Ореолот е изведен со тролисни орнаменти 

во техника на исчукување, на истиот начин како што се декорирани ореолите 

на иконите што му се припишуваат на зографот Јован. Христос е облечен во 

темноцрвен хитон порабен со златни ленти и темносин химатион. Со десната 

рака благословува, а во левата држи отворено евангелие со текст испишан на 

црковногрчки јазик: ДЕУТЕ 01 ЕУЛОГНМЕЖМ ТОУ П(А)ТР(0)С МОУ 

КЛ1Р0ШМ01САТА1 ТН(И) НТ(0)1МАСМЕШК.. (Матеј XXV, 34). Истиот 

текст, но на црковнословенски јазик е испишан на слепченската потпишана 

икона. На црковногрчки јазик е испишан и на иконата наречена Црвениот 

Христос, на книгата на Христос од Деисисниот чин од Зрзе и на Христовата 

претстава од Деисисот во топличкиот наос. Во долниот дел на иконата, по 

целата должина на ковчежецот е испишан натпис што за жал е многу 

оштетен и нечитлив.

Покрај сродните иконографски обележја, забележуваме и стилски 

сличности со делата настанати од раката (работилницата) на зографот Јован. 

Оттука, сметаме дека иконата е насликана околу средината на XVI век, како 

дело на некој од следбениците на зографот Јован Теодоров од Грамоста.
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ЈЖ>егледна  опусотна зографот јован  од грамоста

Време Дело Потпис Локациј а/потекло
^1527/28 Царски двери Археолошки музеј во 

Лерин
(од Св. Атанасиј - с. 

Герман, Мала Преспа)
' 7гќГ1532 Фреско-живопис Олтарски простор, 

Панагиа Музевики - 
Костур

пред 1535 Нецелосен Деисисен 
чин

- Византиски музеј во 
Костур

1534/35 Фреско-живопис + Припрата, Св. Никола 
Топлички - с. Жван

1534/35 Исус Христос Сотир - 
"Црвен Христос"

- Галерија на икони - Охрид 
(од Св. Јован Канео)

1535/36 Исус Христос Сотир 
Престолна икона

+ Митрополија во Битола 
(од Св. Јован Продром - 

Слепче)
1535/36 Богородица Одигитрија 

Престолна икона
Музеј на Македонија 

(од Св. Јован Продром - 
Слепче)

1535/36 Празнични икони Музеј на Македонија 
(од Св. Јован Продром - 

Слепче)
1535/36 Симнување на св. Дух 

Икона
Музеј на Македонија 
(Св. Јован Продром - 

Слепче)
1535/36 Успение на Богородица 

Икона
Музеј на Македонија 

(од Св. Јован Продром - 
Слепче)

1535/36 Деисис Музеј на Македонија 
(од Св. Јован Продром - 

Слепче)
Ок.

_1535/36
Успение на Богородица 

Икона
- Селска црква во Слепче

ГЈ535736 Деисисен чин - Св. Никола - с. Зрзе
1535/36 Деисисен чин " Воведение на Богородица 

- с. Бучин

Прегледот е изработен по пример на графичкиот приказ употребен од д-р Викторија 
Поповска-Коробар, за којшто сметаме дека е најсоодветен за табеларно прикажување на 
^ворештвото на Овој зограф, в. В. Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид во 18 век, 
Ск°пје 2005,177-183.
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^"1535736 Богородица Одигитрија 
Престолна икона

Св. Атанасиј - с. Грнчари, 
Ресенско

'^1535/36 Богородица Одигитрија 
Престолна икона

- Св. Георги - Струга

П 5 3 Ш Г Фреско-живопис - Наос и олтар, Св. Никола 
Топлички - с. Жван

^ о ќ Г
1536/37

Фреско-живопис Северен параклис, Св. 
Никола Топлички - с. 

Жван
П542/43- Исус Христос Сотир 

Престолна икона
Митрополија во Битола 

(од Св. Никола Топлички 
- с. Жван)

"1542/43- Богородица Одигитрија 
Престолна икона

Митрополија во Битола 
(од Св. Никола Топлички 

- с. Жван)
1542/43 Свети Никола 

Престолна икона
Н.У. Завод и Музеј - 

Битола
(од Св. Никола Топлички 

- с. Жван)
1542/43 Симнување на св. Дух 

Икона
Н.У. Завод и Музеј - 

Битола
(од Св. Никола Топлички 

- с. Жван)
1542/43 Успение на Богородица 

Икона
Н.У. Завод и Музеј - 

Битола
(од Св. Никола Топлички 

- с. Жван)
1542/43 Деисисен чин Н.У. Завод и Музеј - 

Битола
(од Св. Никола Топлички 

- с. Жван)
Прва 

половина 
на XVI век

Фреско-живопис Олтар, Св. Атанасиј - с. 
Слоештица
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З авршни разгледувања

с/д  историско-уметничката повеќеслојност на овој ансамбл, нашето

внимание во магистерскиот труд беше фокусирано на сликарството во 

наосот, што подразбираше научно-истражувачка анализа на ѕидното 

сликарство во тој простор, како и на соодветен осврт на иконите и резбата. 

Познатото авторство на овој сликарски комплет, не обврза темелно да го 

проследиме опусот на авторот и да го заокружиме трудот со анализа 

проектирана, не само на другите негови потпишани дела, туку и на 

компаративно-сличните ансамбли во истовременото сликарство на 

подрачјето на Македонија, но и во поширокиот регион.

Сликарската програма која во најголем дел е одредена од 

архитектонскиот тип на црквата е изведена со видно богословско познавање 

и со прецизна и инвентивна ликовност.

Во олтарскиот простор се наоѓаат теми и композиции

карактеристични за овој дел на храмот. Службата на литургијата на Христос- 

Агнец покрај вообичаените учесници св. Василиј Велики и св. Јован 

Златоуст, ја вршат и св. Григориј Богослов и св. Јован Милостлив. 

Архијереите на ист начин се насликани во топличкиот северен параклис и во 

олтарскиот простор на црквата Св. Атанасиј во Слоештица, чијешто 

сликарство се атрибуира на топличкиот сликар. На западната страна на 

североисточниот пиластер е прикажан св. Симеон Столпник во една поретка 

иконографска варијанта со левата разголена нога разјадувана од бели црви. 

Сродни решенија со топличката претстава на столпникот забележуваме во 

Црквите Св. Бесребреници во Костур (XII век), Воведение Богородичино (Св. 

Спас) во Кучевиште (XIV век), Св. Георгиј Вуненски, Св. Никола Кирици во 

Костур, Св. Георгиј во Долна Каменица (трета деценија на XIV век), во Заум, 

Св. Атанасиј Музевики во Костур, во Поганово и во топличкиот северен 

параклис. Визијата на св. Петар Александриски е дополнета со епизодата со
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дрие во пеколот, третирана како единствена поствизантиска новина, којашто 

почнувајќи од XV век се прикажува во различни варијанти. Покрај 

симболичната претстава на Визијата, св. Петар Александриски е учесник и во 

Литургиската служба на архијереите, што е нагласено и со испишаниот 

литургиски текст на неговиот свиток. Слични на топличката Визија на св. 

Петар Александриски се композициите од црквата Св. Никола на 

монахињата Евпраксија во Костур и црквата Св. Георги во Кремиковци.

Од архијерејските допојасја ги издвојуваме претставите на св. Климент 

Охридски и св. Ахил Лариски. Св. Климент Охридски насликан со 

препознатливи физиономски карактеристики е два пати прикажан во 

топличката црква, во олтарскиот простор и во параклисот. Светителот е 

идентично насликан во црквата Панагиа Музевики во Костур (по 1532), а 

воедно и натписот е испишан на ист начин.

Во конхата на апсидата е прикажана Богородица Оранта означена со 

епитетот Платитера помеѓу архангелите Михаил и Гаврил. Со овој епитет, 

таа е насликана и во конхата на апсидата на црквата Св. Атанасиј во 

Слоештица. На источниот тимпанон во рамките на Вознесението Христово 

била насликана св. Риза, од која е сочуван само мал дел од ткаенината. 

Познато е дека во црквите коишто не се надвишени со купола, многу често 

Христовиот неракотворен лик се слика на источниот ѕид над конхата на 

олтарската апсида, што станува карактеристика на многу поствизантиски 

споменици од тој архитектонски тип, меѓу кои се и тие од охридската 

сликарска школа од XV век.

Во олтарскиот простор се насликани и три сцени од Христови чуда и 

дела (Исцелување на раслабениот, Исцелување на слепродениот и 

Исцелување на двајца слепи) и една композиција од Христовите 

поствоскресни јавувања (Неверувањето на Тома). Прикажувањето на сцени 

°Д Христовата јавна дејност во олтарскиот простор не е непознато во 

сликарската традиција, но во топличкиот олтар тие се независни од 

литургискиот календар и не претставуваат тематска целина. На јужниот ѕид 

в° олтарот е претставено Исцелувањето на раслабениот кое е многу
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Одггетено. Според остатоците сметаме дека се работи за илустрација на 

исцелувањето на раслабениот од Капернаум, раскажано од евангелистите 

]у1атеј (IX, 1-8), Марко (II, 1-12) и Лука (V, 18-26). Од Исцелувањето на 

слепродениот за жал не е сочувана писцината/базенот, што претставува 

значаен елемент преку кој се нагласува баптизмалната симболика на оваа 

сцена. Сцената Исцелување на двајцата слепи на северниот ѕид на олтарскиот 

простор не е илустрирана според упатството во сликарскиот прирачник, во 

кој е наведено дека Христос треба да ги допира/помазува нивните очи. Во 

овој случај Христос е претставен фронтално, од што произлегува дека е 

одбран мигот кога двајцата слепи го замолуваат Христос да им го врати видот 

(Матеј IX, 27-31; Матеј XX, 30-34). Топличкото Неверување на Тома, пак, 

припаѓа на симетричните решенија, коишто преовладуваат во 

поствизантиските истовидни сцени.

Во темето на сводот се насликани шест претстави (и.-з.): Христос од 

Вознесението, Христос Пантократор, Старецот на деновите, Приготвениот 

престол, Ангелот на Великиот совет и Преображението Христово. Сите 

претстави, освен Преображението, се прикажани во правец исток-запад. 

Како особеност го издвојуваме медалјонот со претставата на Христос 

Пантократор, опкружен со цитат од Псалмот 101/102, 19-22 и зборовите 

испишани над симболите на четворицата евангелисти. Натписот околу 

Христовата претстава е особено чест и популарен во поствизантискиот 

период и се смета дека се врзува за поробените народи, а воедно е поврзан со 

предвестувањето на Второто Христово доаѓање, но и со фалењето на Господ 

кој верните ги воведува во небесниот Ерусалим. Зборовите, пак, што се 

испишани над евангелистите се дел од победоносната песна и возглас од 

крајот на молитвата при принесувањето на даровите на Господ Саваот.

Претставите на темето на сводот сочинуваат тематска целина која 

минала низ сложен осмислувачки процес од средината на XIV до почетокот 

на XV век. Во текот на XV век на територијата на Охридската 

нрхиепископија, во еднобродните цркви засводени со полуобличест свод се 

бараат нови решенија за прикажување на божјата природа и едносушноста на
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света Тројца, втемелени на искуствата на постариот охридски живопис. Во 

нив св. Тројца најчесто се визуелизира преку претставите на Христос од 

ЈЗознесението, Старецот на деновите и Приготвениот престол. По бројноста 

на претставите од топличкиот свод, најблиска е сводната сликарска програма 

од црквите Св. Георгиј во Бањани, Св. Никола (Св. Атанасиј) во Шишево, Св. 

Спас во Добри Дол, Св. Јован Богослов во Слепче, Демирхисарско и Св. 

Никола во Слепче, Прилепско.

Во ликовното осмислување на сцените од Великите празници во 

топличката црква, покрај канонските евангелија, се користени и 

апокрифните текстови. Токму апокрифите послужиле како инспирација за 

илустрирање на повеќето епизоди, со кои се збогатени сцените. Со 

понагласена наративност се одликуваат сцените Раѓањето Христово, 

Распетието и Успението на Богородица. Од бројните иконографски детали, ја 

издвојуваме допојасната/седечка фигура на Лазар во сцената Лазарево 

воскресение и претставата на архангелот Михаил, поставен меѓу десната 

група фигури во Успението Богородичино. Повеќето сцени се дополнети и со 

допојасните фигури на пророците, со испишани свитоци коишто 

соодветствуваат на прикажаните настани. Старозаветните цареви Давид и 

Соломон се насликани под фигурите на архангелот Гаврил и Богородица од 

Благовештението. Потем следат пророците Исаиј и Захариј во Раѓањето 

Христово, Илија и Еремиј во Сретението, Елисеј и Варух во Крштевањето, 

само Јаков во Лазаревото воскресение и Малахиј во Влегувањето во 

Ерусалим. Во Распетието се насликани пророците Агеј и Авакум, во сцената 

Мироносици на гробот се Софониј и Јоил, а во Слегувањето во пеколот се 

претставени пророците Јона и Јов. Според бројноста на пророците во 

рамките на сцените, празничниот циклус претставува редок пример во 

поствизантиската уметност на територијата на Македонија. Компаративнот 

материјал во нашите истражувања на Великите празници е пред се заснован 

на соодветните примери во делата на охридската и костурската 

школа/работилница, што аргументирано упатува кон јадрото на 

Архиепископијата како неспорен едукативен центар.
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Топличкиот циклус на Христовите маки и страдања не прави впечаток 

по бројноста на сцените, туку по вклучувањето на поствизантиските новини 

Бо традиционалната сценска иконографија. Сцените на јужниот ѕид (Тајната 

вечера, Миењето на нозете, Молитвата во Гетсиманија, Предавството на Јуда 

и Трикратното одрекување на Петар) се многу оштетени и избледени, додека 

некои сцени од северниот ѕид (Миењето на рацете и Поделбата на 

Христовиот плашт) претрпеле делумни оштетувања со отпаѓањето на 

малтерот. Специфичните решенија на некои епизоди се третирани како 

поствизантиски дополнувања на традиционалната иконографска схема.

Во Предавството на Јуда, покрај бројноста на прикажаните војници и 

цивили, ја издвојуваме фигурата на Христос кој ја врти главата од 

предавникот. Овој мотив во византиската иконографија се смета дека е 

настанат под влијание на Западната уметност. Трикратното одрекување на 

Петар се одликува со две иконографски специфики: полукружната клупа на 

која седат присутните и Петар кој ги грее откриените нозе на огнот, што 

претставуваат обележје на спомениците од т.н. охридска и костурска 

сликарска школа од XV век. Вклучувањето на Ана и Кајафа во рамките на 

судењето кај Понтие Пилат, претставува честа дополна на сцената Миење на 

рацете во поствизантискиот период, карактеристична за делата на 

костурската работилница од XV век. Нашето внимание во оваа сцена го 

привлекува и испишаниот свиток пред нозете на Пилат, преку кој тој самиот 

се ослободува од вината. Поделбата на Христовиот плашт во топличкиот 

наос е насликана како засебна сцена. Оваа претстава која вообичаено се 

прикажува како епизода во рамките на Распетието, во поствизантискиот 

период станува дел од Страдалниот циклус. Во Исмејувањето Христово 

предадено во симетрична схема, впечаток прават дрвените удирачки 

инструменти т.н. клапни и прекршениот дувачки инструмент. Во Патот на 

Голгота е прикажан Понтие Пилат меѓу коњаничката група, а неговото 

присуство на Голгота го следиме во спомениците од XV век, насликани од 

охридската работилница. Како особеност во сцената Качување на крстот ги 

издвојуваме двајцата Евреи, кои ја подготвуваат течноста, како и допојасјата
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на пророците Осиј и Авдиј со испишани свитоци во рацете. Оплакувањето 

Христово е проширено со епизодата со Никодим кој го подготвува гробот, 

чие прикажување зачестува во поствизантискиот период. Во топличката 

с ц е н а  внимание привлекува тронот на којшто седи Богородица, чиешто 

илустрирање го бележиме од XV век. Оплакувањето во оваа варијанта е 

карактеристично за репертоарот на охридската сликарска школа и т.н. 

костурска работилница од крајот на XV век.

Во зоната на допојасните претстави во медалјони на јужниот ѕид од 

големо значење е претставата на кратовскиот маченик св. Георгиј Нови. 

Според истражувањата најстарата сочувана претстава на овој светител од 

1536/37 година се наоѓа токму во наосот на Топличкиот манастир. Искажано 

е мислењето дека неговата претстава во оваа црква е настаната по барање на 

ктиторот, кратовскиот кнез Димитар Пепик, а за негувањето на неговиот 

култ се смета дека голема улога одиграл охридскиот архиепископ Прохор.

Од светителските допојасја ја издвојуваме и св. Анастасија 

Фармаколутрија/Аптекарка, фрагментарно зачувана. Светителката е 

облечена во едноставна цинобер туника; на главата има бел вел надвишен на 

темето со двојно здиплена марама, а во левата рака држи сад со долг врат. На 

сличен начин таа е прикажана во Поганово, Баница (Веви) и во Св. Георги во 

Бањани. Таа се поврзува и со Воскреснувањето Христово, што произлегува 

од самото значење на нејзиното име.

Во редот на светителските допојасја, прават впечаток и четирите 

декоративни дискови, од кои два се т.н. ротирачки дискови. Дисковите како 

специфични иконографски детали имаат повеќе симболични значења и 

вообичаено се насликани во рамките на некоја сцена/претстава. Во 

топличкиот наос овие дискови функционираат засебно и веројатно имаат 

само декоративна намена.

Од стоечките фигури во првата зона најоштетена е претставата на 

пвтронот св. Никола, чиешто патронство е посведочено со ктиторскиот 

патпис на западниот ѕид на наосот, допојасјето во лунетата на западната 

Фпсада, неговиот житиен циклус во припратата и претставата од ктиторската
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композиција во северниот параклис. Оштетени се и четирите претстави на 

свети воини во облека на средновековни благородници, кои сметаме дека 

биле претстави на светите Георгиј и Димитриј и светите Теодори. 

Иконографијата на светите воини како велможи се јавува во четириесетите 

години на XIV век, како дел од царскиот Деисис и претставува една од 

комплексите теми во средновековната уметност. Во однос на композицијата 

на Деисисот, во топличкиот наос Христос е прикажан со обележја на 

архијереј и е придружен со епитетот Праведен судија (Псалм 93), што е во 

тесна врска со Страшниот суд, за што сведочи и испишаниот текст на 

неговата книга. Богородица е насликана со сите карактеристики на царица, а 

улогата на молебница, покрај натписот, е ликовно означена и со свитокот на 

кој е испишано нејзиното застапништво за спас на човечкиот род. До Деисиот 

е насликан апостолот Петар, а негов пандан на јужниот ѕид сметаме дека бил 

св. Павле, чија фигура е во целост изгубена. Двајцата апостоли поставени во 

близина на топличкиот иконостас имаат функција на посредници во 

Деисисот, а во подоцнежните споменици на исто место се прикажани во 

Ореоец, Журче, црквата Св. Јован Богослов во Слепче и Св. Никола во 

Слепче, Прилепско.

Под претставата на архангелот Михаил на западниот ѕид е сочуван 

друг слој на живопис, за кој во науката се искажани мислења дека потекнува 

од крајот на XIV или почеток на XV век. Малата раслоена површина е 

недоволна за попрецизно одредување на временските рамки во кои настанал 

живописот, така што во иднина би требало да се извршат хемиско- 

истражувачки анализи.

Првобитниот топлички иконостас не е сочуван, но според 

иконописните дела по потекло од оваа црква, може да се констатира дека 

станувало збор за двокатен иконостас, на којшто во првиот ред биле 

поставени три престолни икони, на вториот појас Деисисниот чин и 

акротеријата што ја чинат иконостасниот крст со Распетието и двете 

придружни икони на Богородица и апостолот Јован. Првиот појас на сега 

непостоечкиот иконостас, го краселе трите престолни икони: Исус Христос
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Сотир, јужно од царските двери, иконата Богородица Одигитрија, северно од 

дверите и иконата со претставата на патронот св. Никола, на јужната страна. 

Свети Никола е означен со впечатливиот епитет Тѕрцос; тсроататн; (Страстен 

заштитник), што е испишан на неколку дела настанати во периодот од XIV и 

XV век и се чини карактеристичен за костурските цркви.

Иконостасниот крст припаѓа на групата познати крстови настанати во 

втората половина на XVI век, кои се поврзуваат со иста резбарска 

работилница и се карактеристични само за територијата на Македонија. 

Сликарството не е современо со останатите икони од Топличкиот манастир, 

кои се атрибуирани на зографот Јован Теодоров од Грамоста, а според 

стилските карактеристики настанувањето на топличкиот иконостасен крст се 

сместува до седмата деценија на XVI век.

Оштетените и избледените делови на фрескоживописот, но и брзата и 

несоодветната конзервација ја отежнуваат анализата на стилските вредности. 

Меѓутоа, фрескоживописот во целина доволно говори за сликарското 

мајсторство на топличкиот зограф, кој своите сфаќања и знаења успеал 

вешто да ги пренесе и на површини со помали димензии.

Зографот Јован од Грамоста покажува одлично чувство за цртеж и 

боја при обликувањето на сликата заснована на постарата ликовна традиција 

на костурското сликарство, надополнета со поуките од современите 

сликарски текови. Сигурниот цртеж е решен со геометриска јаснотија, а 

прецизната изведба на декоративните елементи, но и другите поединости на 

сликарската постапка ја откриваат раката на уметникот, кој подеднакво бил 

и вешт иконописец. Начинот на моделацијата на ликовите, убавината на 

обликот, хармоничните бои и прецизниот цртеж го карактеризираат 

зографот Јован Теодоров од Грамоста како сликар на суптилната убавина. 

Наместа согледуваме мали недостатоци во одделни фигури, архитектонски 

елементи и пејсаж, но не е исклучено дека некои сцени и претстави ги 

работат помошниците на главниот мајстор.

На фреските и на иконите се забележува двојазична доследност во 

испишувањето на ктиторските и идентификационите текстови изведено со
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паралелна употреба на црковнословенскиот и црковногрчкиот јазик. Ова 

карактеристично обележје на костурската сликарска школа од втората 

половина на XV век, било во согласност со црковната политика на 

Охридската архиепископија.

Зографот Јован од Грамоста, кому му се атрибуира сликарството во 

наосот, е потпишан во 1534/35 година на попречната греда во припратата на 

Топличкиот манастир. Вториот авторски потпис е откриен на иконата Исус 

Христос Сотир од Слепченскиот манастир, насликана во 1535/36 година. Од 

овој потпис произлегуваат клучните податоци за зографот Јован, кој е син на 

попот Теодор, по потекло од местото Грамоста, кое се наоѓало на падините 

на планината Грамос и припаѓало на казата Хрупишта, во костурскиот 

регион. Се претпоставува дека зографот Јован Грамостјанин сликарската 

наобразба ја добива во костурската област, каде работи пред да го започне 

своето творештво во пелагонискиот регион.

Многу е поголем бројот на делата кои не го содржат потписот на овој 

зограф, но според стилските карактеристики му се припишуваат нему. Меѓу 

иконописните дела од Лерин, Костур, Слепче, Охрид, Зрзе, Бучин, Струга и 

Ресен, на зографот Јован му се атрибуира и фреско-живописот во олтарскиот 

простор на црквата Св. Атанасиј во Слоештица. На топличкиот зограф му го 

атрибуираме и сликарството од втората фаза во олтарскиот простор на 

црквата Панагиа Музевики во Костур, датирано по 1532 година. Со ова уште 

повеќе се зајакнува претпоставката дека зографот Јован својата сликарска 

дејност ја започнал во Костурско (Костур).

Зографот Јован, син на поп Теодор од Грамоста, бил врвен и водечки 

сликар на Охридската архиепископија од времето на архиепископот Прохор. 

Според потпишаните, датираните и атрибуираните дела, неговото творештво 

се следи од 1527 до 1543 година, а искажана е и веројатноста дека зографот 

Јован Теодоров имал нарачки за средиштето на Архиепископијата и по 

1542/43 година. За  негово најзначајно остварување се смета фреско- 

^ивописот во црквата Св. Никола Топлички (1534/35 и 1536/37).
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Имајќи предвид дека живописот во црквата Свети Никола на 

Топличкиот манастир претставува единствена добро сочувана сликарска 

целина од првата половина на XVI век, и фактот што за нејзината обнова се 

врзува влијателниот кнез Димитар Пепик од Кратово, чие ктиторство е 

цосведочено со неколку натписи, како и покровителството на охридскиот 

архиепископ Прохор, станува јасно културно-историското и социолошкото 

значење на оваа сликарска целина. Изложувајќи ги досега усвоените научни 

сознанија, може да се потврди дека се работи за едно од позначајните 

уметнички остварувања во културната историја на поствизантискиот период 

и врвен репрезент на напорите да се задржи високото творечко ниво и да се 

одржи уметничкиот и културниот континуитет под изменетите историски 

прилики.
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Гласник на ИНИ - 

ГЗФФ -

Гласник, Институт за национална историја 

Годишен зборник на филозофски факултет

РОР-

ЗЛУ (ЗМСЛУ) - 

знм-

НипЉаРоп Оакѕ Рарегѕ

Зборник ликовне уметности, Матица српска 

Зборник народног музеја

ЗРВИ- Зборник радова Византолошког института

ЗСУММ- Зборник за средновековна уметност на Музејот на 

Македонија

ЗФФ - Зборник филозофског факултета

МАНУ - Македонска академија на науките и уметностите

МРТВ - Македонска радио телевизија

нкц- Национален конзерваторски центар

КЕВ - Рсуие сЗеѕ е1ис!еѕ кугапбпеѕ

РЗЗСК - Републички завод за заштита на спомениците на

САНУ -

културата

Српска академија наука и уметности

Саопштења - Саопштења Републичког завода за заштиту 

споменика културе Србије
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Илустративен материјал 
(табли и фотографии)



Табла I: Црквата Свети Никола, основа

ц!

3
3

3

/

ц

т З 6

" 1  с г

Ј

1. Олтарски простор
2. Наос
3. Припрата
4. Вестибил
5. Северен параклис
6. Јужен параклис





Табла V: Распоред на фреско-живописот 
ОЛТАРСКИ ПРОСТОР

1. Св. Риза (ТО АГКЖ [МАШНАЈОЈМ)
2. Вознесение
3. Архангел Гаврил (Г) од Благовештението (ОЕВАГГЕА1СМОС)
4. Богородица (МР ©У) од Благовештението
5. Богородица Платитера (МР ©У МНРПААТНТЕРА)
6. Пророк Соломон (О ПРОФНТНС СОАОМОИ)
7. Пророк Давид (О ПРОФНТНС ДА[В1Д]
8. Ктиторски натпис
9. Натпис
10. Натпис
11. Св. Стефан (О АПОС ПРОТОМАРТ... СТЕФАШС)
12. Св. Григориј Богослов (О АГ10С ГРНГ0Р10С О ©ЕОАОГОС)
13. Св. Василиј Велики (О АГ10С ВАС1АНОС О МЕГАС)
14. Христос-Агнец (О МЕАНСМОС)
15. Св. Јован Златоуст (О АЛОСТб) О ХРНСОСТОМОС)
16. Св. Јован Милостлив (О АПОСТб) О ЕЛЕНМОЖ)
17. Св. Роман Мелод (О АГ10С РОМАШС О МЕАОДОС)
18. Цокле



Табла VI: Распоред на фреско-живописот
с в о д

1. Вознесение Христово (Н АХАЛНТДС)
2. Христос Пантократор (1С ХС О ПА1ЧТОКРАТСОР)
3. Старец на деновите (1С ХС О ПАЛЕОЗС НМЕРШХ)
4. Приготвен престол ((НЕТ)НМАС1С)
5. Ангел на Великиот совет (1С ХС ...ГГЕАОС)
6. Преображение Христово (Н МЕТАМОРФОС1С)
7. Раѓање Христово (Н ГЕЖНЖС1С)
8. Сретение (Н УПАПАОТН)
9. Крштевање Христово (Н ВАПТНС1С)
10. Лазарево воскреснување (Н ЕГЕРС1С ТУ АА2АРУ)
11. Влегување во Ерусалим (Н ВА1ФОРОС)
12. Патот на Голгота (Н ЕЛК0МЕГ10С ЕП1 СТ(АУ)РОУ)
13. Качување на крстот (Н АХАВАС1С ЕП1 СТ(АУ)РОУ)
14. Распетие (Н СТ(АУ)Р00С1С)
15. Мироносици на гробот (О Л10ОС)
16. Слегување во пеколот (Н АХАЕТАС1С)



Табла VII: Распоред на фреско-живописот 
ЈУЖЕН ЅИД

1. Исцелување на слепродениот
2. Тајна вечера
3. Миење на нозете
4. Молитва во Гетсиманската Гора (Н ПРОСЕУХН)
5. Предавство на Јуда (Н ПРОДОС1А)
6. Трикратно одрекување на Петар (Н АРХНС1С ТОУ ПЕТРОУ ТРЕ1С) 
7а). Св. Поликарп (О АГ10С ПОА1...П)
76). - 7г). - неидентификувани архијереи 
7д). Свет стблпник 
8. Исцелување на раслабениот 
9а). Св. Павле (?)
96). - 9ѓ). - неидентификувани светители
10. Св. Георгиј Нови (... Г60Р[Г16] ИО&Н)
11. Св. Јаков Персиски (СТЕ1 1НК0[Б] П6РШ)
12. неидентификува светител
13 а). Св. Марија Египетска (Н АГ1А ... Н ЕГ1ПТН)
136). - 13в). - неидентификувани светителки
13г). Св. Анастасија Фармаколутрија (... РШНСТЖ1 ...К0/1У’ТР1р1)
13д). Св. Недела (... НСДСЛ1И)
14. Неидентификуван архијереј
15. Св. Никола (?)
16 -17. Св. Димитриј и св. Георгиј (?)
18. Св. Прокопиј (О АПОС ПР0К0П10С)
19 - 20. Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат (?)
21. Цокле



Табла VIII: Распоред на фреско-живописот 
ЗАПАДЕНЅИД

1. Успение на Богородица (Н К01МНС1С Т1С ©(ЕОТО)КОУ)
2. Св. Пантелејмон (СТУ ПИИТЛ9[1]1г10Н)
3. Архангел Михаил (М1ХАНА)
4. Ктиторски натпис
5. Архангел Гаврил (ГЖПНЛ)
6. Св. Константин (О АПОС КОСТАЖШОС)
7. Св. Елена (Н АПА ЕАЕ№)
8. Цокле



Табла IX: Распоред на фреско-живописот 
СЕВЕРЕН ЅИД

1. Миење на рацете (Н АПСЖНЧДС ТОУ П1ЛАТОУ)
2. Поделба на Христовиот плашт (О МЕРНСМОС)
3. Исмејување (О ЕМПЕГМОС)
4. Симнување од крстот (Н АПОКА0НАОЗС1С)
5. Оплакување Христово (О ЕП1ТАФ10С ОРНПОС)
6. Неверување на Тома (Н Т1ЛАНС1С ТОУ ©ОМА) 
7а). Св. Варвара (СТА БЧРБЧРѓ1)
76). Св. Петка (СТр! ПСТКИ)
7в). Св. Катерина (СТН КѓНСРШН)
7г). Св. Кирик (СТШ К\ГР1КЕ)
7д). Св. Зосима (СТК1 Ј50С1М4)
8. Исус Христос (... ХС)
9. Св. Кузман (СТШ КОСМД)
10. Св. Теодота (Ш ТС0Д0Т1)
11. Св. Дамјан (СТК1 ДПМ ГМНК)
12а). Св. Антониј Велики (О АПОС АХТОМОС) 
126). Св. Никита (СТУ НГКНТИ)
12в). Св. Власиј Вукол (СТК1 ЕЛНС1С ВХКОД)
12г). Св. Христофор (СТШ ХРТСТОфОР)
12д). Св. Трифон (СТШ ТР1ф0Н)
12ѓ). Св. Петар (О АПОС ПЕТРОС)
13. Св. Ананиј (О АПОС АХА№)



14. Св. Азариј (О АПОС А^АРЦ
15. Св. Мисаил (О АГ10С М1САНА)
16а). Св. Симеон Столпник (О АПОС С1МЕ0Ж ЕТУА1Т)
166). Св. Климент (О АПОС КАНМЕОТОС)
16в). Св. Патапиј (О АГ10С ПАТАПНОС)
16г). Св. Герман (О АПОС ГЕРМАП)
16д). Св. Ахил (О АГ10С АХНА10С)
17. Исцелување на двајца слепи (О 1С0МЕЖ)С ТОУС АУО Т1ФАОУС)
18. Св. Марина (СН МНРТИ̂)
19. Св. Јулита (Ш Ш11Ш)
20. Св. Меркуриј (О АПОС МЕРК0УР10С)
21. Богородица (Н ПАРАКАНС1С) од Деисис
22. Христос Праведен судија (1С ХС О Д1КЕОС КР1ТНС) од Деисис
23. Св. Јован Претеча (О АГ10С 100 ПРО[ДРО]МОС) од Деисис
24. Св. Атанасиј (О АПОС А0АХАС1ОС)
25. Визијата на св. Петар Александриски (О АПОСПЕТРОС О 

АДЕ^С[АИ]ДРЕ1)
26. Цокле



Табла X: Реконструкција на иконостасот



Сл. 1 Ктиторски натпис, наос, 1536/37 година

1 . р е д  -ј- Н 5 Ш Ш Ш 1 .  МЦД Н ПОСПШШСННСМЕ
2. р е д  С(НШѓЅ Н СНБРЦШШНбМН С(БС)Т(Н)Г0 Д№ помо
3 .  р е д  Ц1НК) С Ш Ш Г О  СЕ51ДН СС Н ПОПНСН СШ Е О Ш С Р П Ш Ж
4 .  р е д  ХРѓ1МН Ш Н С Г Ш  Н Ш Ш ОТБОГЦЦ ННК0ЛР1С
5 .  р е д  Н ПОТРКЖДСННСМС НПСМСНИ СГ(0)М0ННХ(Н)
6 .  р е д  ПН&НПНМ  Н СН БГМТНММН ННОЦН
7 .  р е д  Н П О Ш Д Н  СС КНР ДНМНТГБ Н ПОПНСН ЦГБКОББ
8 .  р е д  Н ЕН НОБН КТНТОГ Н Б(0)ГБ ТН ГО ПГОСТН НМНН
9 .  р е д  Е ТО У Ѕ ^.М .С .

{



ншаУчОпоиг*’. *И'1< ј пп урцхФамв
К У  1 % л  ^ Ф Н ^ Ш Т С Н М

С' 1КОN1СТ ГТК\П Ц ) 1’с̂ С̂  П |*гб с  И|\ПО0ОЛГТ1Ј
|тбсве1астгру * т  ипж јхч нонехегорат

\  г ,̂ / "  * _^_ СЈ. У  • '  ■ , г* _ •  к  * '* ј С ,а̂оратои 1 п̂ѕрвнги; .шгг. .>.. цг-оп„доо^хтемпочч г ■ 
дадмт?1г-'

Сл. 2 Ктиторски натпис, протезис, 1536/37 г.





Сл. 10 Црквата Св. Никола Топлички, северозападна страна

Сл. 6 Медалјон, наос

Сл. 8 Медалјон, припрата

Сл. 7 Оџак/баџа, југозападна страна

Сл. 9 Скривница, северен параклис



Сл. 11 Христос-Агнец, олтарска апсида

ШЈи У\ иј у II]д т л • V г А \ |  ^г т  1У С Ј

МЦКТ11Х»! ДОИШ.Д ШАЛК11И 
ЦСКСШЛ1, 
ПСПМ11И 
похогмн 
цслиснн 
н’ихп д н !
ТКЅ1Л11ПТ ј 1.Л11ХН III Ј
с*:1»лиспј 

[ XIIIII Н. I ссгхт!

Сл. 12 Св. Василиј Велики и св. Григориј Богослов, источен ѕид, олтар

КИС1ИН0С-омегас-



|; М Архиѓакон Стефан, протезис Сл. 14а) Св. Роман Мелод, ѓаконикон Сл. 15 Св. Симеон Столпник, 
северо-источен пиластер



Сл. 16 Визијата на св. П етар Александриски, северен ѕид, олтар

Сл. 17 Св. Климент Охридски, св. Патапиј Сл. 18 Св. Ахил Лариски, св. Герман





Сл. 21 Исцелување на слепродениот, јужен ѕид, олтар

Сл. 20 Исцелување на раслабениот, јужен ѕид, олтар







Сл. 25 Христос П антократор, свод Сл. 26 Старец на деновите, свод

Сл. 28 Ангел на Великиот совет, сводСл. 27 Приготвен престол, свод



Сл. 29 Архангел Гаврил Сл. 30 Богородица, источен ѕид, олтар

Сл. 31 Ц ар Соломон Сл. 32 цар Давид,



Сл. 33 Раѓање Христово, јужен ѕид, олтар

С л. 34 К р ш т е в а њ е  Х р и сто во , ју ж ен  ѕид, н аос



Сл. 35 Преображение, свод

С л. 36 ЈТазарево во скр есен и е , ју ж ен  ѕид, н аос



Сл. 37 Влегување во Ерусалим, јужен ѕид, наос

Сл. 38 Распетие, северен ѕид, наос





Сл. 41а) Вознесение Христово, источен ѕид, олтар

Сл. 41 Вознесение Христово, свод



Сл. 42 Успение на Богородица, западен ѕид, наос

Сл. 42а) Успение на Богородица, детаљ



Сл. 43 Тајна вечера, Сл. 44а) Миење на нозете; б) М олитва во Гетсиманската 
јужен ѕид, олтар Гора, јужен ѕид, наос

Сл. 45 П редавството на Јуда, јужен ѕид, наос

С л. 46 Т р и к р а т н о т о  о д р еку вањ е  н а П е т ар , ју ж ен  ѕид, н аос



Сл. 47 Миење на рацете, северен ѕид, наос

Сл. 48 Патот на Голгота, северен ѕид, наос

а б
Сл. 49 а) Миење на нозете; б) Молитва во Гетсиманската Гора, јужен ѕид, наос



Сл. 50 Качување на крстот, северен ѕид, наос

Сл. 51 Симнување од крстот, северен ѕид, наос

Сл. 52 Оплакување Христово, северен ѕид, наос



Сл. 53 а) Св. Георги Нови; б) Св. Анастасија Фармаколутрија; 
јужен ѕид, наос

в) Св. Недела,

Сл. 54 а) Св. Варвара; б) Св. Петка; 
северен ѕид,наос

в) Св. Катерина,

Сл. 55 а) Св. Јулита; б) Св. Кирик северен ѕид, наос

Сл. 56 И су с  Х р и сто с , с е в е р е н  ѕид, н аос



1,58 а) Св. Никита; б) Св. Власиј Вукол; в) Св. Христофор; г) Св. Трифон,
северен ѕид,наос

Сл. 59 Ананиј, Азариј, Мисаил, северен ѕид, наос

Сл. 60 Ротирачки дискови



Сл. 61 а) Св. Георгиј и св. Димитриј (?); б) Св.Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат (?),
јужен ѕид, наос

Сл. 64 Архангел Михаил,® Прокопиј, јужен ѕид, наос Сл. 63 Св. Пантелејмон,
западен ѕид,наос



Ск. 65 Архангел Гаврил, св. Константин и Елена, Сл. 66 Св. Марина, северен ѕид, наос 
западен ѕид, наос

Сл. 67 Св. Зосима ја причестува Марија Египетска



Сл. 68 Св. Меркуриј

Сл. 71 Деисис Сл. 72 Св. Атанасиј,
северен ѕид,наос

Сл. 69 Св. Антониј Велики 
северен ѕид, наос

Сл. 70 Св. Петар,



Сл. 73 Исус Христос Сотир, 
икона, 1542/43

Сл. 74 Богородица Одигитрија, 
икона, 1542/43

Сл. 75 Св. Никола, 
икона, 1542/43

Сл. 76 Деисисен чин, икона, 1542/43

Сл. 76а Деисисен чин, икона, 1542/43

Сл. 77 С и м н у вањ е н а  св. Д ух, и к о н а , 1542/43



Сл. 78 Успение Богородичино, икона, 1542/43

Сл. 79 Иконостасен крст, по 1543

Сл. 80 Исус Христос Сотир, икона, М итрополија - Битола, 1535/36



Сл. 81 Благовеш тение, двери, 
А рхеолошки музеј во Лерин, 1527/28

Сл. 82 Ц рвен Христос, икона 
Галерија на икони во Охрид, 1534/35

Сл. 83 Деисисен чин, Св. Н икола - с. Зрзе, 1535/36

Сл. 84 Богородица Одигитрија, икона 
Св. Атанасиј - Грнчари, 1535/36

Сл. 85 Богородица Одигитрија, икона 
Св. Георгиј - Струга, 1535/36



Сл. 87 Оплакување Христово, северен ѕид, наос 
Панагиа Музевики - Костур, по 1532 

(според М. Паисиду и Ц. ЕГлева)

Сл. 86 Симнување во пеколот, северен ѕид, олтар 
Панагиа Музевики - Костур, по 1532 

(според М. Паисиду)



{!Св. Григориј Богослов, олтар Сл. 89 Богородица Платитера, конха
Св. Атанасиј - Слоештица, прва половина на XVI век

Сл. 90 Исус Христос Сотир, икона 
Национален музеј на средновековна уметност 

во Корча, средина на XVI век





Ск. 1 Ктиторска композиција, северен параклис

онѓ*\|

Ск. 2 Потпис на зографот Јован, припрата, 1534/35 година
(според: 3. Расолкоска-Николовска)

177/7777 / ///,#'/71-



Ск. 3 Непознат архијереј, јужен ѕид, олтар

Ск. 4 Исцелување на раслабениот
Ј у ж е н  ѕ и д ,  о л т а р

1| Ш’| ц
/жи

1!У

ЈС * { ^  1 '— ■> Ш А  ,
-  е * ^

^ \\ \ж  I

Ј Д
Ск. 6 Богородица од Благовештение, источен ѕид, олтар



Ск. 8 Сретение, јужен ѕид, наос

9 Крштевање Христово, детаљ Ск. 10 Лазарево воскресение, детаљ



Ск. 11 Влегување во Ерусалим, јужен ѕид, наос

Ск. 12 Вознесение Христово, источен ѕид, олтар

к. 13 Тајна вечера, јужен ѕид, олтар ск. 14 а) Миење на нозете; б) Молитва во
Гетсиманската Гора, јужен ѕид, наос



Ск. 15 Трикратното одрекување на Петар, јужен ѕид, наос

Ск. 16 Миење на рацете, северен ѕид, наос

Ск. 17 а) Поделба на Христовиот плашт; б) Исмејување, северен ѕид, наос



е ^ о т ек л о  на илустрациите:

Табли:

Таб. I -  IV, X - НКЦ (обработка: Ј. Спахиу)

Таб. V - IX - Јехона Спахиу и Владимир Јанчевски

Фотографии:

Сл. 1, 3, 5, 6, 8,11, 60 - Мишко Тутковски

Сл. 2, 4, 9,10,12 - 59, 61-72, 79 - Владо Кипријановски

Сл. 7 - НКЦ

Сл. 73, 74, 78, 88 - Дарко Николовски 

Сл. 75, 77 - Невенка Величковска 

Сл. 76,76а - Оливера Макриевска 

Сл. 80, 83-85 - Мирјана М. Машниќ 

Сл. 82 - Милчо Георгиевски 

Сл. 81, 89-90 - Јехона Спахиу

Скици:

Сите скици/калкови за овој труд 

се изработени од Јехона Спахиу


