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 Дарко НИКОЛОВСКИ

ТВОРЕШТВОТО НА ЗОГРАФОТ ХАЏИ 
АНАГНОСТ ОД ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК 

ВО РЕГИОНОТ НА ГОРНА РЕКА, МАВРОВО

ПАТРИМОНИУМ.МК, година 14, брoj 19 / 2021
UDC   75.052-05:929(497.76)”18”

Клучни зборови: Горна Река, зограф хаџи Анагност, црква Св. Никола, село Врбен; црква Св. Никола, Бродец; 
Св. Никола, с. Белица; Св. Атанасие, село Ничпур; Св. Архангел Михаил, село Кракорница; 

Св. Димитрија, село Богдево; Успение Богородичино, село Нистрово, 1835-52

Апстракт: зографот хаџи Анагност бил анга-
жиран во периодот од 1835 до 1852 г., кога во не-
колку наврати, остварил значајна продукција од 
128 икони за потребите на повеќе иконостаси во 
црквите во потесната област на Горна Река: Св. 
Никола, село Врбен (1835); црква Св. Никола, Бро-
дец (1837); Св. Никола, с. Белица (1837-39); Св. 
Атанасие, село Ничпур (1843, 1846); Св. Архангел 
Михаил, село Кракорница (1847); Св. Димитрија, 
село Богдево (1852); Успение Богородичино, село 
Нистрово (недатирани). Широкото поле на ак-
тивност, од бугарското црноморје до беломор-
ското Ксанти на југ, на овој загадочен зограф без 
точно име и потекло, во ова пригода, со новите 
откритија, му се додава нова дестинација каде 
тој интензивно и плодно творел во денес за-
пуштените села, во пазувите на Кораб планина 
и по текот на реката Радика, во тромеѓето на 
денешна Македонија, Косово и Албанија.

 
При нашиот увид на спомениците во регионот 

на Горна Река, во рамките на националниот парк 
Маврово, едно зографско име ни предизвика по-
себно внимание. Имено, на повеќето иконостаси 
во црквите во Горна Река го сретнавме автографот 
хаџи Анагност како самостоен автор или пак како 
соработник на главно хетерогените иконостасни 
прегради изработени од повеќе автори во разли-
чен временски период. Во периодот од 1835-52 
г., судејќи според автографите и авторизираните 
дела зографот хаџи Анагност остварил значајна 
иконописна продукција (128) во декорирањето 
на иконостасите во црквите во областа на Гор-
на Река1: Св. Никола, село Врбен (1835); црква 
Св. Никола, Бродец (1837); Св. Никола, с. Бели-

ца (1837-39); Св. Атанасие, село Ничпур (1843, 
1846); Св. Архангел Михаил, село Кракорница 
(1847); Св. Димитрија, село Богдево (1852); Успе-
ние Богородичино, село Нистрово (недатирани).

Зографот кој се претставува себе си како хаџи 
Анагност го препознаваме/идентификуваме со 
извесниот зограф кој се потпишува како διά χειρός 
Χ(ατζή) αναγνώστου и бил активен во Бугарското 
Црноморје и во Ксантиско (Грција). Хаџи Анаг-
ност оставил свој потпис (χείρ Χ: αναγνώστου) во 
Сливенскиот крај на иконата Св. Богородица неу-
вяхваща роза със светци, ДХГ – Сливен (1836 г.)2 
и во црквата Св. Атанасиј во Варна на иконата од 
1839 г., Св. Богородица Пантовасилиса.3

Од областа Ксанти во Грција, Г. Цигарас ја ис-
такнува потпишаната икона на св. Никола од 1836 
г. од црквата Сретение Христово во Енисеа и ико-
ната св. Димитрие (διά χειρός Χ(ατζή) αναγνώστου 
και δεξιότερα, 1852 г.) од црквата Благовештение 
Богородичино во Ставруполис, Ксанти.4 Кон овие 
икони се авторизираат уште иконата Св. Јован Кр-
стител от 1836 г. од црквата Сретение в Енисеа, и 
Богородица Несвенлива роза од 1829 г. и недати-

1 Тома Смиљанић, Мијаци, Горна Река и Мавровско 
Поље, Српски етно графски зборник , књ. xxxv, На-
сеља , књ. 20, Београд 1925.

2 К. Паскалева, Икони от Сливенския край. С., 1975, 
ил. 14; Е. Мутафов, И. Гергова, А. Кюмджиев. Е. По-
пова, Е. Генова, Д. Гонис, Гръцки зографи в България 
след 1453 г., – Έλληνες αγιογράφοι στη Βουλγαρία μετά το 
1453., София 2008, 93, с. 318-320.

3 Т. Попова, Големите иконостасни икони от църк-
вата „Св. Атанасий“ във Варна – В: Известия на на-
родния музей във Варна. 21 (36)(1985), с. 128; Е. Му-
тафов, И. Гергова, А. Кюмджиев. Е. Попова, Е. Генова, 
Д. Гонис, Гръцки зографи в България след 1453 г., 93.

4 Τσιγάρας Γ. Χρ., Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2004, 95-96, ил. 60 и 
196, ил. 174. Ευγενια Δρακοπουλου, Έλληνες ζωγράφοι 
μετά την Άλωση (1450-1850), Τομος 3, Αθινα 2010, 
(Χατζη) Αναγνώστης  (11), 154, εικ. 19.
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раната Aрхангел Михаил од црквата Благовеште-
ние во Ставруполис.5 

Широкото поле на активност, од бугарското 
црноморје до беломорското Ксанти на југ, на овој 
загадочен зограф без точно име и потекло, во ова 
прилика, со новите откритија, му се додава нова 
дестинација каде тој интензивно и плодно творел 
во денес запуштените села, во пазувите на Кораб 
планина и по текот на реката Радика, во тромеѓето 
на РС Македонија, Косово и Албанија.

Хронолошки најрани дела на хаџи Анагност во 
регионот на Горна река (од 1835 г.) регистриравме 
во црквата Св. Никола во село Врбен, изградена 
во 1849 г. според натписот исклесан во камена 
плоча над западниот влез. Храмот поседува зна-
чаен број евидентирани икони (77) на трикатниот 
иконостас и придружните икони поставени низ 
црквата сликани од повеќе зографи во поширок 
временски период (рег. икони 7927-7999; 9001-

9006). Најстари сочувани икони се две престолни 
икони на Исус Христос (сл. 1) и Богородица со 
Христос (сл. 2), од крајот на 18 век.6 Се работи 
за икони кои припаѓаат на една група анонимни 
зографи кои најрано се појавуваат кај нас во Ох-
рид (1778 г.) и се со мешавина на традиционал-
ниот и барокизираниот стил поради што се наре-
чени „охридска пробарокна група“.7 Најблиску 
до овие икони од Врбен се престолните икони од 
околу 1789-1795 г. од Бигорскиот манастир.8 Од 
подоцнежните зографи во оваа црква со свои по-

5 Е. Мутафов, А. Куюмджиев, Икони и стенописи 
от храмовете на съвременната Ксантийска Митро-
полия и връзката им с художествената продукция в 
българските земи през ХVІІІ-ХХ в., Патримониум.МК 
9 (2011), Скопје 2011, 230, ил. 13.

6 По преданието селото Стар Врбен се наоѓало на 
местото наречено „црква Света Петка“ кое било на-
пуштено наводно поради појава на змии од кои стра-
дала стоката и луѓето, но веројатно истото било на-
пуштено поради зулуми од разните арнаутски банди. 
Во селото имало црква со стари икони на кои имало 
натписи од 1790 година. Црквата веројатно е подиг-
ната во тој период, пред да биде селото напуштено.  
в.: Тома Смиљанић, Мијаци, Горна Река и Мавровско 
Поље, 112). 

7 В. Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид, изд. 
Култура, Скопје 2005, 106, 181-182.

8 Истата, Иконостасот во црквата на Бигорскиот 
Манастир во XVIII век,  Бигорски манастир – 20 годи-

Сл. 1. Исус Христос, 
црквата Св. Никола во село Врбен, ок. 1790

Сл. 2. Богородица со Христос, 
црквата Св. Никола во село Врбен, ок. 1790
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единечни дела се сретнуваат Дичо Зограф со три 
негови остварувања: една икона со ретка иконог-
рафска тема Чудотворниот образ на Богородица 
насликана од апостолот Лука9 (рег. бр. СК. 7964), 
Надиконостасниот крст каде покрај приложни-
ците е запишана годината на изработка 1855 и 
авторот Дичо Зограф од село Тресонче (!NZ\ RyKI 
DN^A ZwGRAFA o SELO TRESAN^E #A%%wNE SEPTEMVRJA !N) 
како и несигнираниот Задпрестолен крст кој спо-
ред стилско-ликовните особености може да му го 
припишеме истотака на раката на Дичо зограф. 
Други датирани икони има од Јосиф Радевич од 
Мала Река, село Лазарополе, 1884 г. потпишан на 

иконата Св. Константин е Елена (рег. бр. СК. 9006) 
(JZRyKI @JVO PISEC SMIENi!I iwSIF\ RADI^OVI^\ o 
MALA REKA SELO LAZAROPOLE).  Од 1866 г., на иконата 
св. Архангел Михаил (рег. бр. 9005) забележана е 
автографот од раката на Аристотелу И: Пелопо-
нисис (1866/  Ο  Χειρ Αριστοτελϫ Ν : πελοπονησις).

Најрани (1835 г.) воедно и најбројни дела на 
зографот Хаџи Анагност среќаваме во црквата 
Св. Никола во с. Врбен каде изработил (54) икони 
за потребите на храмот вклучително и за целос-
ното декорирање на монументалниот трокатен 
иконостас. Натписите и сигнатурите на иконите 
се билингвална запишани на грчки и црковнос-
ловенски јазик. Притоа на голем дел од иконите 
зографот во приложничките текстови, го забе-
лежал времето на изработката и воедно оставил 
свој автограф што придонело неговата идентифи-
кација да биде валидно потврдена. Во првиот ред 
од престолните икони хаџи Анагност ги насликал 
следните икони: Св. Димитрие S!TI DIMITRIOS, 
д.д., приложнички натпис и автограф: PRO[ENJE, 
RABI B@JA, DIMITRJA MARKOVI^X o KOKALOCOVSKXi/
HX RODX. A%%wLD : / ZA RyKA «H´ ANAGNwSTA/ 
AVGySTA !A. (рег. бр. 7992,  дим. 100х67х3 см.); 
Св. Јован Претеча STXiI IwANX KRSTITELO, д.л.: 
сцена Раѓањето на св. Јован Крстител η γενεσις 

ни возобновено монаштво, Зборник на текстови, 2015, 
386-388, сл. 3,4.

9 С. Цветковски, Чудотворната икона на Пресвета 
Богородица од апостолот Лука од црквата во Врбен 
– Мавровско, Огледало 14-15, Тетово 2020, 77-82. Ис-
тиот,  Графички (хартиени) икони како иконографски 
обрасци во иконописот на Дичо Зограф, Христофор 
Жефарович и неговото време, (Материјали од вториот 
научен собир во чест на покровителите и заштитници-
те на градот Струмица – св. Петнаесет тивериополски 
свештеномаченици, одржан во Струмица на 5 и 6 де-
кември 2019 година), Струмица 2020, 89-100, сл. 1-2.

Сл. 3. Исус Христос, 
црквата Св. Никола во село Врбен

Сл. 4. Богородица со Христос, 
црквата Св. Никола во село Врбен
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τϫ προδρομος; д.д.: сцена Усекованието на гла-
вата на Јован Крстител η αποτομ τϫ προδρομϫ 
/ επιστασια σιλιαν τϫ ηταμιαν : 1834; д.с., при-
ложнички натпис: IISTONA BLAGw DARENIE RwDX 
VO^i^EVO IwANO ^I^OVO/ I SIMxNO 1834 : μαρτιϫ 
31. (рег. бр. 7993,  дим. 100х67х3 см.); Исус Хрис-
тос !iS !HS Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣΤѠΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤѠΝ, 
д.л.: επιστασια σιλιαν ϑϫ ταμιαν 1834 μαρ: 25.  д.д., 
1834 : μαρτιϫ 26. (рег. бр. 7994,  дим. 100х67х3 
см.) (сл. 3); Богородица со Христос Μ!Ρ Θ!Υ Η 
ΠΑΝΤѠΝ ΒΑΣΙΛΕΙΣΣΑ, д.л.: η δεησις τϫ δϫλϫ 
τϫ ϑϫ σιλισαν/ ϑϫ τυμιαν 1834 μαρτιϫ 25. д.д.: STETO 
SINX PANDILOIKASTE 1834 μαρτιϫ 25. (рег. бр. 7995,  
дим. 100х67х3 см.) (сл. 4); Св. Никола S"TAPw...
wNA, д.л.: .: επιστασια σιλιαν ϑϫ ταμιαν 1834.; д.д.: 
BLAGw DARENIE RODX PyVXNySKI IN/ RI^w NyGRINX 
NwFIEOVO 1834. (рег. бр. 7996,  дим. 100х67х3 см.); 
Св. Ѓорѓи  S"TI GEwRGiOS, д.с.: приложнички натпис 
и автограф : PRO[ENJE, RABI B@JA DESPOTX DOVI^X 
o KOLAKOVSKI RODX : I RABA B@JA BIVw I SxiNX 
EGw o GIGANOVSKXiHX RODX./ A%%wLD AVGySTA "A : ZA 
RyKA "H: ANAGNwSTA ´ (рег. бр. 7997,  дим. 100х67х3 
см.); Архангел Михаил  S"TXi!I ARHANGELA MIHAILX, 
д.с.: приложнички натпис: PRO[ENJE, RABI B"@JA 
SILyANX DAMxANOVI^X o VO^KEVSKXi RODX I RABI 
B"@JA MADO GE^OVX SXiNX/ ANDONw ANDONwVX RODO 
NINI^wLwSKIHX : ILuLO GE^OVSXiNX o KOLAKOVSKXiH 
RODX: A%%wLD AVGySTA "A ´  (рег. бр. 7998,  дим. 
100х67х3 см.) (сл. 5); Царски двери BLAGOVE{ENJE 

PRE S"TXix B"C] / Ο ΕѴΑΓΓΕΛΙΣΜΟς ...ϑε ο τοκϫ, 
(рег. бр. 7999,  дим. 126х44,5х2,5 см.); Св. Ни-
кола Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, д.л.: приложнички 
натпис: PROE[ENJE RABI B"@¨I, TARPE wVIZA, STAME, 
K.A..T, DESPINA, @ERA[INA, ZAFIRKA, LAZARI, MOMIR, 
STOxNE, STANI[A, MIHAIL, KOSTA, AVRAAM, DEMIRI, 
ELENI, KRAINA, DOZA, MILA, ZAFIRKA. / A%%wLE.; д.л.: 
A%%wLE μαϊϫ 27; д.д: 1835 ZA RyKA "H: ANAGNwSTA ́  (рег. 
бр. 9001, дим. 127х88х3,5 см.) (сл. 6); Житијна 
икона на Св. Параскева Ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑСΩΣΚΕΒΑ 
/ SVETIGw GAVRiIL, д.л.: 1840 απριλιϫ 30; д.д.: при-
ложнички натпис: DA SE Z/ NAETX/PRVOS/ LAVNI/ 
RISTA/ I NVORX/ VEVX^AN/ I GO NA/PRAVI/ 1840 
απριλιϫ 30. (рег. бр. 9002,  дим. 102х70х3 см.) (сл. 
7); Богородица со Христос и во долна зона св. 
Ѓорѓи, Светите три јерарси и св. Димитриј (лева 
половина од иконата), во средината на горната 
половина на иконата четири фигури на светите 
врачи: светите бесребреници Кузман и Дамјан 
S"TXi BESTREBRENICI KOZMA I DAMxN\ (горе), св. Три-
фун S"TXi TRIFyN\ и Пантелејмон S"TXi PANTELIMON\ 
(долу). Десна горна половина на иконата - св. Ха-
ралапмпиј  SVETAGw HARALAMPiA. На златна рабна 
лента под претставата на св. Харалампиј запи-
шан е автограф: PROE[ENJE RABI B"@JI DIMITRIA 
MARKOVI^A ZA RyKA HA^I ANAGNwSTA A%%wLE. На левата 
долна половина на иконата насликан е непознат 

Сл. 5. Житијна икона на Св. Параскева, 
црквата Св. Никола во село Врбен

Сл. 6. Св. Никола, 
црквата Св. Никола во село Врбен
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светител на трон. Нечиток приложнички текст 
испишан под нозете на светителот. На долната по-
ловина на иконата, во средното поле насликан е 
Христос како од сегмент на небо го благословува 
Св. Мина на коњ S"TXiI MINA /  μινα. На десната 
долна половина на иконата насликан е Св. Васи-
лиј на трон S"TXiI VASILA / ο αγιος βασιλειος д.с.: 
приложнички натпис и автограф под нозете на 
св. Василиј: RyKy HAЏI ANAGNwSTI PAR..... IPXSCX 
APRILKwCO/ ...  / A%%wMD  (рег. бр. 9003,  дим. дим. 
103х95х3 см.) (сл. 8)

Во празничниот ред (втор) ред икони, спо-
ред документацијата од НУ НКЦ – Скопје фа-
лат две икони Благовештение ο εβαγγελισμος της 
θεοτοκϫ, д.л. αφιερωμα μιανϫ 1835 μαιϫ α, (рег. 
бр. 7979,  дим. 36х23х3,5 см.) и Рождество Хри-
стово η γενσησις τϫ χριστϫ, д.л. αφιερωμα ιοακη 
1835 μαιϫ α, (рег. бр. 7981,  дим. 36х23х3,5см.). 
На иконостасот сочувани се следните икони: 
Сретение, SR]TENJE GSDNx, η υπαπαντις τϫ χρστϫ, 
д.д. 1835, отворен свиток во раката на Ана: τατο 
τα φοεφος εποιποεν, (рег. бр. 7942, дим. 36х23х3,5 
см); Крштение Христово KR{ENIE BGOxVLENJE 
η Βαπτιστις τϫ χριστϫ, д.л. 1835 , (рег. бр. 7980,  
дим. 36х23х3,5 см.); Преображение, PREOBRA@NJE 
/ η μεταμορφωπσις τϫ χριστϫ, (рег. бр. 7956, дим. 
36х23х3,5 см); Воскресение Лазарево, η εγερσις 

τϫ λαζαρϫ, д.л. βασιλη αφιρωμα 1835 μαιϫ α. (рег. 
бр. 7950, дим. 36х23х3,5 см); Влегување во Еруса-
лим CV]TONONO!I, η φαϊοφορος, (рег. бр. 7967, дим. 
37х23х2,5 см); Вознесение "Ty HRiSTy / η άνάστασις, 
д.с. αφιερωμυ μαρκϫ 1835 μαις ας  (рег. бр. 7933, 
дим. 37х23х4 см). Вметнати се две сцени од де-
лата и чудата Христови: Недела на раслабениот 
NED]Lx wRAZLABLENIOMX / κυριακι τϫ παραλυτϫ, ας, 
д.с. 1835   (рег. бр. 7935, дим. 36х23х3,5 см);  Исце-
ление на слепиот, NED]Lx wSL]POMX, η κιριακη τϫ 
тυφλϫ, д.д. 1835, (рег. бр. 7946, дим. 36х23х3,5 
см) и маките Христови: Тајната вечера TAINAx 
VE^ERx, (рег. бр. 7936, дим. 36х23х3,5 см); Симну-
вање од крстот и Оплакувањето, SNxTEINJE, η 
αποκατη/λωσις / ο επιταφιος θρηνος, д.д. 1835 (рег. 
бр. 7945, дим. 36х23х3,5 см); Воскресение Хри-
стово, η αναστασις τϫ χριστϫ, (рег. бр. 7965, дим. 
53х37х2 см); Томино неверство, NED]Lx tOMINA, 
ο ψηλαφησις τϫ θομα, д.д. 1835, (рег. бр. 7949, дим. 
36х23х3,5 см);

Во третиот ред икони претставени се икони од 
Богородичнииот циклус, Рождество Богородичи-
но RO@TVO BDCxi / η γεννησις τῆς θεοτοκϫ, д.л. 1835 
(рег. бр. 7928, дим. 37х23х4 см); Богородица Жи-
воносен источник "MR "tU @IZNODIVIJI ISTO..., д.д. 
TIRPE 1835 (рег. бр. 7927, дим. 37х23х4 см); Успе-
ние на Богородица OUSPENiE PRESTVix B"GORODICXi, 

Сл. 7. Житијна икона на Св. Параскева, 
црквата Св. Никола во село Врбен

Сл. 8. Св. Василиј на трон, 
црквата Св. Никола во село Врбен
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д.д., приложнички натпис и автограф: PRO[ENJE, 
RABI/ B@JI, DIMITRJA I SERA/ FJMA OB]MA 
BRATJA/ NIKOVI^I o VO^KEVS/ KXiHB RODX./ A%%wLD 
: AVGySTA "A/ ZA RyKA HA^I ANAGNwSTA. (рег. бр. 
7991,  дим. 100х67х2 см.) и други сцени со поеди-
нечни светители и теми: Воздвижение на крстот 
VOZDVI@ENJE "KTSx / (ανάληψη) ...ωσις τϫ σταυρϫ, 
д.д. 1835, (рег. бр. 7929, дим. 37х23х4 см); Света 
Троица S"TXix T"RCXi / η άγία  τριας, д.д. 1835,  (рег. 
бр. 7930, дим. 37х23х4 см); Св. Пантелејмон и св. 
Параскева S"TXix PANTELEIMON - S"TXix PARASKEVA / η 
άγίος παντελεημον - η άγία  Παρασκευη, PADILJ, д.д. 
1835, (рег. бр. 7931, дим. 37х23х4 см); Вознесение 
на Св. Илија "PRROKA ILiA / η πυργόρος άνάβασις τϫ 
προφητϫ ηλιϫ, д.л. 1835, натпис во раката на Св. 
Илија: Σει κυριος και/ Σει ηψυχη (рег. бр. 7932, 
дим. 37х23х4 см); Христос оди на волно страда-
ние !iS !HS KRANIXi!I SMIRENOSTX / η ακρα ταπεινωσις, 
д.д. 1835 (рег. бр. 7971, дим. 36х22,5х3 см); Бого-
родица со Христос, св. Ѓорѓи / ο αγιος γεωργιος и 
св. Димитриј / ο αγιος διμιτριος, св. Никола / ο αγιος 
νικολαος, св. Јован Претеча / ο αγιος Ιω προδρομου 

и други  три светители - ο αγιος βασιλιος, (рег. 
бр. 7962, дим. 54х36х 3  см); Богородица со Хрис-
тос, св. Ѓорѓи / ο αγιος γεωργιος и св. Димитриј / 
ο αγιος διμιτριος, св. Никола / ο αγιος νικολαος, св. 
Јован Претеча / ο αγιος Ιω προδρομου и други  три 
светители - ο αγιος βασιλιος, (рег. бр. 7963, дим. 
51х39х 3  см); Св. Петар и Павле и други апос-
толи со Христос DVyNADESxTI APSTwLX / ο δοδεκα 
αποστολι, д.с. 1835, (рег. бр. 7937, дим. 36х23х3,5 
см); Св. Варвара, св. Елефтерие и св. Сисое, S"TXix 
VARAVARXi, S"TXiI ELEUDERIE, S"TXiI STILiANX / η άγία 
Βερβαρα, η άγίος Ελευφτεριος, η άγίος στιλιανος, 
д.д. 1835, (рег. бр. 7938, дим. 36х23х3,5 см); Св. 
Мина, S"TXiI MINXi / ο άγίος μηνας, д.д. 1835  (рег. 
бр. 7939, дим. 36х23х3,5 см); Сите Свети, ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, д.д. 1892, (рег. бр. 7940, дим. 
36х23х3,5 см); Светите Три светители, ο άγίος 
βασι.., ο άγίος Ιω χρισοστομος, ο άγίος γριγοριος 
ο θεολογος, д.с. αφυερωμαμνισϫ 1835 απριλλιϫ ͠͠α   
(рег. бр. 7941, дим. 36х23х3,5 см); Св. Евстатиј, 
S"TI EnSTAtJI, ο αγιος ευσταφιος, д.д. 1835, (рег. 
бр. 7943, дим. 36х23х3,5 см); Св. Зосим и Ма-
рија Египетска, AVVA ZOSIMA / PREPODOBNA 
MARIA, αββα Σοσιμας / ι αγια μαρια, д.д. 1835, 
(рег. бр. 7947, дим. 36х23х3,5 см); Св. Стефан, 
S"TXiI STEFANX, ο αγιας Στεφανος, д.д. 1835, (рег. 
бр. 7948, дим. 36х23х3,5 см); Св. Спиридон и св. 
Антоние, S"TXiI SPIRIDONX / S"TXiI AtANASIiE  / ο 
αγιος Σπιριδων, ο αγιος αθανασιος, д.л. 1835, (рег. 
бр. 7957, дим. 36х23х3,5 см); Св. Константин и 
Елена, S"TXiI KwNSTANTINX / S"TXiv ELENA  / ο αγιος 

Сл. 9. Св. Ѓорѓи, 
црквата Св. Никола во село Бродец

Сл. 10. Св. Евстатиј, 
црквата Св. Никола во село Белица
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Κονσταντιν, η αγια Ελενα, д.д. 1835, (рег. бр. 7958, 
дим. 36х23х3,5 см); Св. Мина (?) и други свети-
тели, (рег. бр. 7961, дим. 34х28х2,5  см)

Од придружните икони поставени по ѕидовите 
на храмот и целивачки икони поставени на иконос-
тасот: Богородица со Христос CV]TONEyVxDASMXiI 
RADy..PROZxB"Ax и во долна зона св. Ѓорѓи, Све-
тите Три Вселенски учители и св. Димитриј Η 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, приложнички 
натпис: ..RABA B@iI...RyKA HA^I ANAGNwSTI, (рег. бр. 
7977,  дим. 52х38х2,5 см.); Св. Јован Претеча ΙΣ 
ΧΣ, (рег. бр. 7982,  дим. 22,5х17х3,5 см.); Исус 
Христос ο αγιος Ιω προδρομος, отворен свиток во 
рацете на Јован Крстител со текст: μετα/ νοειτε/ 
ηγγικε/ γαρη/ βαςη/ λεια/ των (рег. бр. 7983,  дим. 
22,5х17х3,5 см.); Св. Никола ο αγιος νικολαος, (рег. 
бр. 7985,  дим. 22х17х3,5  см.); Богородица со 
Христос Μ»Ρ Θ»Υ, (рег. бр. 7986,  дим. 22х17х3,5  
см.); Св. Архангел Михаил S"TXiI ARHAGGELA MIHAIL 
(рег. бр. 7987,  дим. 23х17х2  см.); Богородица со 
Христос Μ»Ρ Θ»Υ η γληκοφιλϫσα, (рег. бр. 7988,  
дим. 23х17х2  см.); Крунисување на Богородица – 
неевидентирана;

Од селото Бродец, во црква Св. Никола според 
документацијата од НУ НКЦ – Скопје имало (6) 
депонирани икони Распетие Христово, д. : 1837 
(рег. бр. 7850, дим. 37х25х2,5 см); Св. Ѓорѓи , (рег. 
бр. 7855, дим. 38х30х2 см); Св. Никола ο αγιος 
νικολαος, (рег. бр. 7885, дим. 24х17х1,5 см); Исус 

Христос "iS "HS, (рег. бр. 7889, дим. 24х17х1,5 см) 
од кои само две денес се во црквата: Св. Ѓорѓи 
S"TXiI GEwRGiI, (рег. бр. 7881, дим. 96х63х2 см)  
(сл.9) и Богородица со Христос, (рег. бр. 7900, 
дим. 24х17х1,5 см).

Во црквата Св. Никола, с. Белица зографот 
хаџи Анагност насликал неколку икони во перио-
дот од 1837-39 година. Тоа се иконите: Сретение, 
SR]TENJE GSDNx, д.л.: IMN CO TREA\/ д.д. 1$839, 
отворен свиток во раката на Ана: τϫτο το δρεφος/ 
εποποσε ϫρανον, (рег. бр. 9232, дим. 30х24х3 
см)10; Воскресение Христово, η αναστασις τϫ 
χριστϫ, (рег. бр. 9233, дим. 30х23,5х2 см); Благо-
вештение, ο εβαγγελισμος της θεοτοκϫ, д.д. ISAIx 
xKIMOIV A$wLZ, (рег. бр. 9236, дим. 31х24х2 см), 
1835 г.; Распетие Христово, η σταύρωσις, д. л. 
A.IGIET\ LEKO, д.д. My[ON\ 1$837, (рег. бр. 9237, 
дим. 30х23х2 см), 1837 г.; Исус Христос помеѓу 
Св. Петар и св. Павле (долна зона непрепознатли-
ви допојасни светители), натпис на отворниот ко-
декс:  AZ\ ES/ M\.../../../../.NEI/ MAT\/ HODI/ 
VO T./ M] AZ/ .ESM. средина д.: MIHAIL\ SIN\/ 
DIGOH\ I TEOTEH\ 1$844 VO.... 20 (рег. бр. 9246, 
дим. 38х28х2 см)11; Рождество Христово, RO@TVO 
HRiSTO., д.л. xKIMOV\, д.д. 1$837 (нема досие); Св. 

Сл. 12. Св. Зосим и Марија Египетска, 
црквата Св. Никола во село Белица

Сл. 11. Христос оди на волно страдание, 
црквата Св. Никола во село Белица

10 Податоците се од документацијата од НУ НКЦ 
– Скопје.
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Евстатиј, S"TI EnSTAtJI, д.д. SiLIAN   A$wLZ (нема 
досие) (сл. 10); Христос оди на волно страдание, 
"iS "HS/ KRAINXiI / SMIRENOSTX, д.д. MIHAIL\ / 
"ZDITRIx (нема досие (сл. 11)); Св. Зосим и Марија 
Египетска, AVVA ZOSIMA / PREPODOBNA MARIA, д.с. 
ћORћI ZMEIKOI\ 1$837 (нема досие) (сл. 12); 

 
За потребите на иконостасот на црквата Св. 

Атанасие во селото Ничпур во периодот од 1843 
до 1846 хаџи Анагност насликал 30 икони од кои 
10 од нив се украдени и денес може да ги про-
следиме само преку старата документација во НУ 
НКЦ - Скопје: Благовештение ο εβαγγελισμος της 
θεοτοκϫ, (рег. бр. 9030, дим. 31х24х2,5 см); Св. 
Троица η αγια τριας, (рег. бр. 9031, дим. 31х24х2,5 
см); Влегување во Ерусалим η βαїόφορος τϫ χριστα 
(рег. бр. 9032, дим. 31х24х2,5 см); Св. Петар и 
Павле со апостолите η σιναζηος τον αποστολον 
πετερϫ και παωλϫ, (рег. бр. 9033, дим. 31х24х2,5 
см); Сретение η ποπαντη τϫ χριστα, (рег. бр. 9034, 

дим. 31х24х2,5 см); Св. Зосим и Марија Египет-
ска αββα Σοσιμας / ι αγια μαρια, (рег. бр. 9035, дим. 
31х24х2,5 см); Преображение η μεταμορφοσις τϫ 
χριστϫ, (рег. бр. 9036, дим. 31х24х2,5 см); Воведе-
ние Богородичино τα εισοδια της θεοτοκϫ, (рег. бр. 
9037, дим. 31х24х2,5 см); Христос оди на волно 
страдание "iS "HS η ακρα ταπηνοσις (рег. бр. 9038, 
дим. 31х24х2,5 см); Св. Константин и Елена ο 
αγιος Κονσταντινος, η αγια Ελενα (рег. бр. 9039, 
дим. 31х24х2,5 см); Св. Недела (?) и Параскева, 
д.с.: 1846 (рег. бр. 9040, дим. 25х19х2 см)12; Св. 
Теодор Тирон ο αγιος θεοδορος, (рег. бр. 9041, дим. 
25х19х2 см)13; Исус Христос "iS "HS, (рег. бр. 9042, 
дим. 25х19х2 см)14; Св. Димитрие, (рег. бр. 9043, 
дим. 25х19х2 см)15; Св. Ефтимиј, д.л.: 1846 (рег. 
бр. 9044, дим. 25х19х2 см)16; Св. Јован Претеча 
/ ο αγιος Ιωανις ο προδρομος, текст на отворени-
от свиток: μεταν.ειτε ηγγικε/ γαι η βασιλειος (рег. 

Сл. 13. Св. Јован Претеча, 
црквата Св. Атанасие во селото Ничпур

Сл. 14. Св. Атанасие, 
црквата Св. Атанасие во селото Ничпур

11 Исто.

12 Исто.
13 Исто.
14 Исто.
15 Исто.
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бр. 9045, дим. 37х27х2,5 см)17; Воскресение Хри-
стово η αναστασις τϫ χριστϫ, (рег. бр. 9046, дим. 
31х24х2,5 см); Воведение Богородичино во храм 
, (рег. бр. 9047, дим. 25х19х1,5 см)18; Св. Сава и 
Варвара ο αγιος σαβαος / η αγια βαρβαρα, (рег. бр. 
9048, дим. 25х19х1,5 см)19; Св. Даниил ο προφιτος 
δαν.ηλ, д.л.: 1846, (рег. бр. 9049, дим. 25х19х1,5 
см); Архангел Михаил αρχανγελ.. μιχαιλ.., д.л.: 184. 
(рег. бр. 9050, дим. 31х21х2 см); Св. Јован Прете-
ча S"TXiI IwANNX PRDTE^A, текст на отворениот сви-
ток во рацете на крстителот: VIDA[../ GLxDA TEL/ 
u NEISTOV/ STVO IRODA/ wBLI^A iEM]/ NE HO 
TxVONE/ RA TI TISx/ GLAVy o S/ ]KAE T\, I/ BO@
JE SLO/ VO μετυνο/ ι τε ηγγη/ και ανερ η/ βασιληων/ 
τον ϫ ρυνων, Во долната лева половина три сцени 
една под друга: Второто пронаоѓање на главата на 
св. Јован Претеча; Христос кој го расчистува гу-
мното  Крштевање Христово и сцената Раѓањето 

на св. Јован Крстител; На десната долна половина 
насликани се сцените: св. Јован Претеча пропове-
да и го најавува Христос и сцената Усекованието 
на главата на Јован Крстител; д.с., приложнички 
натпис: A$wMG ^EPOKMOS\ SI.N\ DA/ MON\OVI/ 
RyKy HAЏI/ AGNANOS/ TI PARASKEVA : wKTOVRJwS\ 
10. (рег. бр. 9051,  дим. 94х60х2,5 см.) (сл. 13); Св. 
Атанасиј Велики S"TXiI AtANASJ!I VEL!IKJ!I / ο αγιος 
αθανασιος αλεξαδριας/ πυτει υε/ χης,  текст на отво-
рениот кодекс: RE^E/ G!SDX/ SVO/ IM/ \OY^/ !IKOw/ 
M\/ VXiE. Г.л.: Свиток во рацете на ангелот: Χειρε 
τϫ χριστϫ/ αθανασιος. приложнички натпис д.л.: 
I@DIVENJEM\/ RABA BO@Jx/ PETKO MENKOS\/ A$wMG. 
д.д.: RyKy HA^I AG/ NANOSTI A$wMG/ wKTOVRJwS\. 
(рег. бр. 9052,  дим. 94х60х2,5 см.) (сл. 13); Бого-
родица со Христос со пророци, г.л.: пророк Арон 
ARON\ насликан како држи гранче во едната и отво-
рен свиток во другата рака:  DyH\ GD!SNA NAMI/ x, 
IM NEPOM]...., г.д.: пророк Исаија PROROK JSAIA на-
сликан како држи жар во едната и отворен свиток 
во другата рака: x ISILA GD!SNA w/ SENI Mix AZ\ 
ESM\. приложнички натпис д.л.: I@DIVENJEM\ RABA 
BO@Jx/ ARZSEN\ RADI^\ A$wMZ/ SEMTEVRIwS\ 16. 

Сл. 15. Богородица со Христос со пророци, 
црквата Св. Атанасие во селото Ничпур

Сл. 16. Исус Христос, 
црквата Св. Атанасие во селото Ничпур

16 Исто.
17 Исто.
18 Исто.
19 Исто.
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д.д.: RyKy HA^I ANGNwS/TA A$wMZ 1843 / δια χειρος  
҃χ αναγνωστϫ σεπτοβϫριος (рег. бр. 9053,  дим. 
94х60х2,5 см.) (сл.15); Исус Христос "iS "HS iISyS\ 
HRJSTOS\, текст на отворениот кодекс во рацете на 
Христос: AZ\ ES/ MXSV/ ]T \/ MIRy/ HODx/ 
IPO/ MN]/ IEISM/ ATX, H/ ODIT. г.л.: Текст на от-
вореното евангелие Јован / S"TXiI  iwANN\ tEOLOGO 
: RE^E/ G!SDX S/ VOIM/ \ O^y/ ENIKw/ M VSi/ SV]
T\; г.д: Текст на отвореното евангелие кај Матеј 
S"TXiI MATtEOS\ : AZ\ E/ MS S/V]T/ \ M/ iRAP/ 
OSL]/ Dyxη/ MI]. приложнички натпис д.л.: I@
DIVENJEM\ RABA BO@Jx/ ARSEN\ RADI^I/ A$wMG. д. 
д.:  RyKy HA^I AGNA/ NOSTI A$wMG wKTOVR/ KwS\.  
(рег. бр. 9054, дим. 94х60х2,5 см.) (сл. 16); Св. 
Ѓорѓи S"TxiI VELIKOM"^NIK\ GEwRGiI, приложнички 
натпис д.л.: I@DIVENJEM\ RABA BO@Jx SINANDI/ 
BELAPyK\ FRENCO/, д.с.:  A$wMG SEMTiVRIwS\ 25., 
д.л.: RyKy HA^I/ AGNAOSTI .0  (рег. бр. 9056, дим. 
94х60х2,5 см.); Архангел Михаил ја одзема душа-
та на богатиот S"TxiI ARH A"GGL\ MIHAIL\, текст 
на отворениот свиток: GAVNw ES .../ Kw STOu VO/ 
wRy@EN XiI Z/ Rx VESELJEM/ \ DOBRO T. VORx{Xix 
S/ LXix @E O/ UBIVAu SI/ M\ ME^EM\/ προδιλον 

ος/ ησταμαι κατε/ πλης ριενων βλ/ επον ηλαδα/ τϫς 
καλϫκο/ πηοντα/ τϫσδε. Натпис кај богатиот невер-
ник I@EV\ SLXiH\ wSTARI/ VX[iPSx. д.с.: две сцени: 
неверникот пред свештеникот πεξομολω/ γιοσις; 
свештеникот со библијата врз главата на неверни-
кот со текст: wSL/IBI/wS/TAR/I P/ROSTI. при-
ложнички натпис д.л.: I@DIVENJEM\/ RABA BO@Jx 
NOVAK\ RADI^I/ A$wMG SEMTiVRIwS\. (нема досие); 
Распетие Христово "iS "HS η σταύροσις τϫ χριστϫ 
(нема досие); Рождество Христово со други све-
тители, (нема досие); Успение Богородичино / Η 
ΚΟΙΜΙΣΙς Της ΑΓΙΑΣ ΑΝΙΗΣ μιτρος του θεοτοκϫ, 
д.л.: 1846 …..15 (нема досие); 

За црквата Св. Архангел Михаил во селото Кра-
корница во 1847 зографот Хаџи Анагности на-
сликал 12 икони за двокатниот иконостас а дел 
од нив денес се поставени во трпезаријата20: Св. 
Јован Претеча, S"TXiI iwANNX PROTRMOS, Во долната 
лева половина три сцени една под друга: Второ-
то пронаоѓање на главата на св. Јован Претеча; 
Крштевање Христово и сцената Раѓањето на св. 
Јован Крстител; На десната долна половина на-

Сл. 17. Јован Крстител, 
црквата Св. Архангел Михаил во с. Кракорница

Сл. 18. Богородица со Христос, 
црквата Св. Архангел Михаил во с. Кракорница



313

сликани се сцените: св. Јован Претеча пропове-
да пред Јудејците и го најавува Христос кој го 
расчистува гумното и сцената Усекованието на 
главата на Јован Крстител; приложнички нат-
пис: д.с. RyKAu "HAЏI ANAGNwSTA/ I@DIVE NJEM\ 
GS PODINA PEx. (рег. бр. 7902, дим. 100х62х2,5 
см) (сл. 17); Богородица со Христос со пророци  
Μ»Ρ Θ»Υ; приложнички натпис: д.с.: . RyKAu "HAЏI 
ANAGNwSTA/ I@DIVENJEM\ GOS DINA KyZMATA NEPIJA/ 
... 1847 yNIwA/ 26. г.л.: Давид / δαβιδ насликан како 
држи кивот во едната и отворен свиток во дру-
гата рака; г.д.: Соломон / σολομον насликан како 
држи храм во едната и отворен свиток во другата 
рака; д.л.: Јаков / ιακωβ насликан како држи ска-
лила во едната и отворен свиток во другата рака; 
д.д.: Исаија / насликан како држи жар во едната 
и отворен свиток во другата рака. (рег. бр. 7903,  
дим. 100х62х2,5 см.) (сл. 18); Собор на дванаесте 
апостолите SOBwR\ «Vi APOSTOLwV\; приложнич-
ки натпис: д.с.: yST../ PRO BE[E/ NA ZOR\ NAoTZA 
xNKO NIKO TAS NA PRAx/ I@DIVEIiM\ GOSPODIN 

PAVLA TANEVI^A, PAVLEKJI 1847/ iyLi../ RyKA "HAЏI 
ANAGNwSTA ....; (рег. бр. 7904, дим. 100х62х2,5 см) 
(сл. 19); Собор на архангели SwBOR\ ^INO.NA/ 
^ALINKO/ V\; автограф и приложнички натпис, 
д.л.: … "HAЏI ANAGNwSTA, д.д.: 1847 iyLiy 20 / I@
DIVEIiM\ GOSPODINNA ILxA MNEV.. BO...  (рег. бр. 
7905, дим. 100х62х2,5 см); Богородица несвенли-
ва роза со светители, во долна зона св. Ѓорѓи ο 
αγιος γεοργιος и св. Димитри ο αγιος διμητριος (?), 
Светите три јерарси (?) и непознати светители 
на коњ; Од десната страна на Богородица насли-
кан е св. Харалампие / ο αγιος χαραλαμπος, а од неј-
зината лева страна св. Јован Претеча; Во горниот 
дел од иконата насликан Бог Отец од сегмент на 
небо како ја благословува Богородица придружен 
од хор на ангели. Два ангели држат над главата 
на Богородица долг отворен свиток со текст; д.д.: 
1857  (рег. бр. 7906, дим. 58х40х1,5 см) (сл. 21); 
Исус Христос "iS "HS, (рег. бр. 7907, дим. 25х19х2,5 
см); Св. Ѓорѓи на коњ ја убива аждајата S"TXiI 
GEORGJA, под нозете на коњот: ySTA.IA PROBE[E/ 
NAZOR\ NAoB..x/ IiKO NIKOTASNA/ PRAx.. / 1847/ 
RyKA "HAЏI ANAGNwSTA/I@DIVE NJEM\ GOSPODINA 

Сл. 19. Собор на дванаесте апостолите, 
црквата Св. Архангел Михаил во с. Кракорница

Сл. 20. Св. Ѓорѓи на коњ ја убива аждајата, 
црквата Св. Архангел Михаил во с. Кракорница

20 Исто.
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GEwRGJA, FILOVI^A, KRAI.OVSKJA  1847 αυγθστϫ 1; 
во долна зона во медаљони сцени од Чудата на св. 
Ѓорѓи: Светителот го испива отровот; Светителот 
мачен на тркало, Светителот закопан во ров; Све-
тителот обува вжештени чизми; Усекование на св. 
Ѓорѓи (рег. бр. 7923, дим. 97х61х2,5 см) (сл. 20); 
Исус Христос "iS "HS, со четирите евангелисти г.л.: 
Матеј / μανθεος, г.д.: Јован / Ιω ο θεολογος  , д.л.: 
Марко / μαρκου, д.д.: Лука / «λϫ; д.л.: 1847  iyLiy 
25 / I@DIVEN/ JEM\ GOSPO/ DINA DA Mi/ ANA 
I BRATA/ EGw GOSPODIЋI и автограф RyKA "HAЏI 
ANAGNwSTA (покриен со рамка) (рег. бр. 7924, дим. 
97х61х2,5 см); Св. Димитрие, (рег. бр. 7926, дим. 
97х61х2,5 см); Задпрестолно Распетие Христо-
во21; Богородица со Христос22; Деисис со други 
светители во долна зона, во долна зона: св. Дими-
трие на коњ (?), св. Никола / ο αγιος νικολαος, ар-
хангел Михаил / μηχαιλ, св. Атанасиј / αθανασιος, 
непознат светител; 

За црквата Св. Димитрија во село Богдево во 
1852 г. Хаџи Анагност насликал 15 икони23: Св. 
Никола S"TXiN NJKOLAI, д.д.: ZA RyKA HA^I: ANAGNwSTA 
1852 MAJy 2 (рег. бр. 9007, дим. 107х75х2 см.) 

Сл. 21. Богородица несвенлива роза со светители, 
црквата Св. Архангел Михаил во с. Кракорница

(сл. 22); Св. Теодор  S"TXiN tEwDOROS, д.д.: ZA RyKA 
HAЏI: ANAGNOSTA 1852 MAJy 26 (рег. бр. 9008, дим. 
103х74х3 см.) (сл. 23); Исус Христос "iS "HS, со че-
тирите Матеј / μανθεος, Марко / μαρκου, Лука / 
λϫκας, Јован / Ιω; д.д.: 1852 MAJy 8/ "H: ANAGNOSTy 
(рег. бр. 9009, дим. 103х74х3 см.) (сл. 24); Св. Јован 
Претеча STXiI IwANX PREDTE^\, д.с.: сцена Хрис-
тос на гумното, / д.с.: Проповед на св. Јован Пре-
теча: Крштевање Христово; д.л.: сцена Раѓањето 
на св. Јован Крстител / 1$852 MAJy 5  / д.д.: сцена 
Усекованието на главата на Јован Крстител / д.д.: 
RyKA HAЏI: AG/NOSTA (рег. бр. 9012, дим. 100х75х3 
см.) (сл. 25); Воскресение Христово VOSKRESENJE 
HRISTOVO (рег. бр. 9021,  дим. 37х27х2 см.); Пре-
ображение Христово  PREOBRA@ENJE HRJSTOVO  / 
η μεταμορφωπσις τϫ χριστϫ (рег. бр. 9022,  дим. 
31х27,5х3 см.); Крштение Христово BOGOxVLENJE 
HRISTOVO / η Βαπτιστις τϫ χριστϫ; д.л.: 1852 IyLI 3  
(рег. бр. 9023,  дим. 37х26х2 см.); Раѓањето Хри-
стово RO@DESTVO HRJSTOVO, д.д.: 1852 IyLIy 18 (рег. 
бр. 9024,  дим. 37х27х3 см.); Собор на апостоли 
STXiH\ SOBOR\ APOSTOLSKIH\, д.с.: 1$852 AUGYSTy 16 

Сл. 22. Св. Никола, 
црквата Св. Димитрија во село Богдево

21 Исто.
22 Исто.

23 Во досието од документацијата од НУ НКЦ – 
Скопје има податок дека иконите (рег. бр.: 9007, 9008, 
9009, 9010, 9012) се донесени во Бродец во 1915 г. од 
соседните опожарени села Реч и Стрезимир за време 
на Првата светска војна.
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(рег. бр. 9025,  дим. 37х27х3 см.); Влегување во 
Ерусалим CVETONOSJE HRISTOVO, (рег. бр. 9026,  дим. 
37х26х2 см.)24; Распетие Христово, (рег. бр. 9029,  
дим. 37х24х2,5 см.)25; Деисис (горна половина), 
св. Ѓорѓи на коњ ја убива аждајата, св. Констан-
тин и Елена и св. Мина на коњ ? (долна половина, 
прв ред), пет допојасни претстави на светители 
во архијерејски одежди (долна половина, втор 
ред), прижнички натпис под нозете на Христос: 
л.: PRJ[ENJE RABA B@JI/ TERPJO KOLOVI^\ / д.: STA 
RyKA/ A$wLV "H: ANAGNOSTA MARTiy 25. (нема дос-
ие); Педесетница (Духовден) / η πεντηκοστη, д.л.: 
1$852. (нема досие); Богородица со Христос (про-
роци те наговестија), л.г.: Соломон / σολομον со 
храм и отворен свиток во левата рака; д.г.: Давид 
/ δαβηδ со кивот и отворен свиток во раката; д.л.: 
Мојсеј / Μοησις со грмушка (несогорлива капина) 
и отворен свиток во раката; д.л.: Данил / δανιηλ 
со карпа и отворен свиток во раката. д.л.:  RyKA 
HAЏI ANAGNOSTA 1$852 "H: MAiy 2. (рег. бр. 9011,  дим. 
103x75x3 см.) (сл. 26); Богородица со Христос, 
на северната вратичка во три зони: во полукруж-
ниот дел допојасна претстава на непознат свети-

тел, во средната зона две допојасни претстави на 
светители, во најдолната зона Св. Теодор и Тирон 
? на коњ; На јужната вратичка: во полукружниот 
дел допојасна претстава на непознат светител, во 
средната зона две допојасни претстави на свети-
тели, во најдолната зона светител на коњ (нема 
досие).

Во црквата Успение Богородичино во селото 
Нистрово забележавме само две неевидентира-
ни, непотпишани и недатирани икони кои според 
стилско-ликовните одлики му ги припишуваме на 
зографот хаџи Анагност: Богородица со Христос 
"MR "tU, (нема досие) (сл. 27); Богородица со Хрис-
тос "MR "tU. г.л.: св. Јован Продоромос ο αγιος Ιω ο 
προδρομος. г.д.: св. Никола  ο αγιος νικολαος (нема 
досие) (сл. 28).

Стилско-ликовните одлики на зографот хаџи 
Анагност може да се дефинираат како сликарство 
кое лежи на основите на византиското класично 
искуство надополнето со бароцизирани елементи 
кое генерално го карактеризира како сликарство 
работено во духот на левантискиот барок. Зогра-
фот хаџи Анагност употребува една матрица, ше-
матизам која верно се повторува во неговите дела 

Сл. 23. Св. Теодор, 
црквата Св. Димитрија во село Богдево

Сл. 24. Исус Христос, 
црквата Св. Димитрија во село Богдево

24 Податоците се од документацијата од НУ НКЦ 
– Скопје.

25 Исто.
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работени за различни иконостаси. Претставите 
на светителите, посебно кај престолните икони, 
сè дополнети со мноштво ликови (ангели, еван-
гелисти, пророци), житијни сцени и декоративни 
барокни детали во сликањето на одеждите и цр-
ковниот мобилијар оплементи со масивна позла-
та. Ликовите се потенцираат со груб цртеж во кој 
се извлечени главните црти на широко отворени-
те очи, силен нос и мали стиснати усни. Кај по-
задините знае да вметне пејзажи од морски брег 
исполнет со кипаруси и тоа што едновремено пи-
шува билигвално на грчки и црковнословенски 
алудира на неговото потекло од беломорието. 

Темите кои ги слика хаџи Анагност го прет-
ставуваат како опитен и иконографски поткован 
зограф што се огледа во бројните житијни сцени 
(св. Петка, св. Јован Крстител) и ретки светител-
ски ликови кај нас како св. Ефстатиј, св. Спири-
дон, св. Мина на коњ, потоа за него омилените и 
често експлатираните теми Богородица Несвен-
лива роза, Богородица Живоносен источник, Про-
роци те наговестија итн. 

Според хронологијата на настаните во прва-
та половина на 19 век во регионот на Горна Река 

ангажирани биле зографи надвор од Дебарскиот 
крај меѓу кои најреномирани биле Михаил и него-
виот син Даниил зограф од Самарина, кои работе-
ле во Бигорскиот манастир и од кого учел и Дичо 
Зограф. Тука може да се лоцира причина што во 
овој период локалните зографи сè уште не биле 
созреани за да ја превземат иконописната продук-
ција како што тоа се случило подоцна, во втората 
половина на 19 век, од страна на познатиот Дичо 
Зограф од с. Тресонче чии негови најрани дела 
се бележат во 1840 г. и неговите најекспонирани 
директни наследници Аврам Дичов и ученици 
Петре Дебранец, но и многу други зографи кои 
припаѓаат на Дебарско – реканската школа а по-
текнуваат од соседните села Лазарополе, Галич-
ник, Осој итн.

Според приложениот материјал може да се за-
клучи дека зографот хаџи Анагност бил ангажи-
ран во периодот од 1835 до 1852 г., кога во некол-
ку наврати, остварил значајна продукција од 128 
икони за потребите на повеќе иконостаси во црк-
вите во потесната област на Горна Река: Св. Нико-
ла, село Врбен (1835); црква Св. Никола, Бродец 
(1837); Св. Никола, с. Белица (1837-39); Св. Ата-
насие, село Ничпур (1843, 1846); Св. Архангел 

Сл. 25. Јован Крстител, 
црквата Св. Димитрија во село Богдево

Сл. 26. Пророци те наговестиле, 
црквата Св. Димитрија во село Богдево
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Михаил, село Кракорница (1847); Св. Димитрија, 
село Богдево (1852); Успение Богородичино, село 
Нистрово (недатирани). Во истиот период хаџи 
Анагност успеал да одговори на порачките во 
Сливенскиот крај, на иконата Св. Богородица неу-
вяхваща роза със светци, ДХГ – Сливен (1836 г.) 
и во црквата Св. Атанасиј во Варна на иконата од 
1839 г., Св. Богородица Пантовасилиса. Во облас-
та на Ксанти бил анагажиран според датираните 
икони во 1829, 1836 и 1852 г. 

Популарноста и мобилноста на хаџи Анагност 
да во еден определен период добие и реализира 
нарачки од различни и далечни едни од други 
центри го остава отворено прашањето и  за по-

стоење атеље за изработка на икони од каде хаџи 
Анагност одговарал на нарачките од поширокиот 
Балкански простор од Бугарското Црноморје до 
Ксантиско (Грција) а како што можеме сега да ви-
диме и во областа на Горна река во Македонија 
каде остварил значаен обем на продукција во нај-
малку 7 цркви. Многу е веројатно дека овој пло-
ден и опитен зограф, за кој допрва оформуваме 
податоци за неговиот живот и творештво, ќе го 
сретнеме и на други места на поширокиот Бал-
кански простор каде ќе откриеме нешто повеќе 
за неговиот работен ангажман, идентитет и про-
исход.

Сл. 27. Пророци те наговестиле, црквата 
Успение Богородичино во селото Нистрово

Сл. 28. Богородица со Христос, црквата 
Успение Богородичино во селото Нистрово
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Viewing the monuments in the region Gorna Reka 
in frames of the National Park Mavrovo, one painters 
name has challenged our attention. Namely, on more 
iconostasis in the churches in Gorna Reka we found 
the autograph hađi Anagnost, as an individual artist, 
or working in collaboration mainly heterogeneous 
iconostasis screens made by more authors, through-
out different period of times. The painter named him-
self as hađi Anagnost and we recognize/ identify the 
painter with the signature of his works as  διά χειρός 
Χ(ατζή) αναγνώστου, he was active Bulgarian Black 
Sea Coast and in Xanthi (Greece). 

From the presented materials we can conclude that 
the painter hađi Anagnost was engaged with work in 
the period from 1835 to 1852, in numerous times he 
made a production 128 icons for the needs of many 
iconostases in the churches in the region of Gorna 
Reka:St. Nicholas, village Vrben (1835); church  
St. Nicholas, Brodec (1837); St. Nicholas, village 
Belica (1837-39); St. Athanasius, village Ničpur 

(1843,1846); St, Archangel Michael, village Krako-
rnica (1847); St. Demetrius, village Bogdovo (1852); 
Holy Dormition, village Nistrovo (undated). During 
the same period hađi Anagnost was also engaged in 
the region Sliven to paint the icon  Holy Virgin of the 
Unfading Rose with Saints, DHG- Sliven (1836), and 
in the church St. Athanasius in Varna  he painted the 
icon Holy Virgin Pantovasilisa. In the region Xanthi 
(Greece) he was engaged according the icons from 
1829,1836 and 1852.

His extensive work activity from the Bulgarian 
Black Sea Coast, south to Xanthi (Greece), this enig-
matic painter without an authentic name and origin, 
at this moment with new discoveries give some new 
destinations where he worked in an intensive and 
productive wat,  now  these are abandoned villages 
under the mountain Korab, by the flow of the river 
Radika, at the tripoint of present  day North Macedo-
nia, Kosovo and Albania.

Darko NIKOLOVSKI

THE CREATION OF THE PAINTER HAƉI ANAGNOSTI FROM THE FIRST HALF OF 
THE 19TH CENTURY AT GORNA REKA, MAVROVO

Summary


