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 Викторија ПОПОВСКА-КОРОБАР

НОВ ПОГЛЕД НА 
ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ВО 

МРЗЕНОРЕОВЕЧКАТА 
ЦРКВА СВЕТИ НИКОЛА 

УДК. 75.052.035.1(497.7)

Со повторно толкување на ктиторскиот нат-
пис и со дополнување на сознанијата за ико но  гра
фска  та про грама, црквата Св. Никола во селото 
Мрзен Ореовец овде се прикажува во нова свет-
лина како споменик од 1584 година.

Речиси пред исчезнување, фрескоживописот на 
гробишната црква Св. Никола во се лото Мр зен 
Оре  овец, близу Кавадарци, ја нуди можеби по-
следната пригода да го запо зна еме како интере-
сено ли ковно на сле дство од втората половина на 
XVI век. Забележана уште во по че  то  кот на мина-
тиот век со датирањето во 1694 го дина,1 црквата 
останала на ис тражу ва чки   те маргини до првите 
исто риско-уме тнички осврти, во кои про дол жува 
да се разгле дува како споменик од крајот на XVII 
век.2 Ре спекти рајќи ги досе га шните трудови, се 
навра ќа ме со корекција на да тира њето и со до-
полнувања на одре де ни  те про  пу сти во согледу-
вањето на тематската програма, односно во оп-
исот на претежно иде   нти    фи  ку ва ните претстави. 
Иако прво битните ликовни вре дно сти на фре-
ско-ан са  мблот се деградирани, можно е поблиско 
одредување на неговото ме сто  во ре ги  онал ни  от 
уме тнички про стор во периодот на одмину вање то 
на XVI век.

Содржината на добро зачуваниот ктиторски нат-
пис е историски извор од прв ред и со општува 
веродостојни податоци кои, поврзани и со други 
извори, водат кон допол ни тел  ни сознанија. Над 
влезот на западниот ѕид однатре, тој е напишан 
на словен ски јазик во седум реда, со бели букви 
на темносино поле во фреско техника.3 (Сл. 1) 
По вообича е ната ин во  кација на света Троица, се 
наведува дека храмот посветен на светиот Хри-
стов архијереј и чудотворец Нико ла бил из гра ден 
и сли кан со заложба на не ко лкумина донатори. 
Како кти  тор е прво на пи шан изве сен го сподин 
Ата нас, по кого се на бро јани уште и Мирко, Си-
дор, Петко, Пе тар, Бран/ Брајан (?), Бо гдан, Јове 
со синот Мурко, дедо Пејо и Мла  ден (?). Во по-
следните три реда издво ени со тен ка бела ли нија, 
посебно се наведени је  реите Сто јан и Апо стол, и 
е иста кнат пе ри  о дот на сликањето со по че ток на 
20 април и завршување на 30 мај во 1584 година, 
при епи скопувањето на господин Неофит:

1. † iz’vole˜niem wµqa i^ saposp¨eùeniem si¨na i 
sµavyrùµeniem s(ve)t(a)go d(ou)xaôi siµf xram s(ve)t(a)go 
2. arxiere¨a i c$¨dotvo¨rqa X(risto)va Nikµola sagµradµi se 
tµr$dom i sapoty\a
3. nie^m i nastoaµniem^ kti¨torôkµ√r A®anµasôi Mµirkoôi 
Si¨doryôi Pµetkoôi Petyryô
4. i Vµraanµyôi Bogdanyôi Ü¨vh i s(i)na egoôM¯$µrko iµ 
dhdoôPeüôi nbµladhny. 
5. †ierh¨ó Stoa¯ny ierh¨ó ‘Apostoµly : i pocµh se 
sapisµatiôm(h)s(e)qaôaprflfa¯
6. k± d(y)ny i savyrùi se ma^faôl± d(y)ny vh lhto #ZÌôÌ؍ÌSÌôÌV 
7. ke¨ arxieretevµont(ος)ôk√r Newµçit$

1 Филов Б., Пътувания из Тракия, Родопите и Македо-
ния 1912‒1916, София 1993, 135, кој го направил први-
от препис на ктиторскиот натпис; теренски извештај 
на Мано-Зиси Ђ., во: Годишњак XLII, СКА, Београд 
1934, 272-273, каде што во кусиот осврт се посочуваат 
и неколку ликовни претстави; Петковић Р. В., Пре   глед 
црквених споменика кроз повесницу српског народа, 
САН, Београд 1950, 202, кој само ја нотира цр квата. 
2 Подетален опис со делумно точен распоред на фрес-
ките направиле Топузова-Ка ре   ска Р. ‒ Ми тре  вски 
Н., Црква та во Мрзен Ореовец ‒ последен споменик 
од XVII век, Balcanoslavica 16-18 (Прилеп 1996), 93-
105; Ќорнаков Д., Цр  кви и манастири во Тикве ши ја
та, Скопје 2001, 39-49, кој посветува внимание и на 
иконо ста сот од XIX век. 

3 Освен погрешно протолкуваната година, точен пре-
пис кај Филов, нав. место; транскрипција без рас чи   ту-
ва ње и фотографија кај Топузова-Ка ре   ска ‒ Митревс-
ки, 93, сл. на стр. 106; Ќорнаков, 39, сл. на стр. 44, со 
по  веќе грешки во читањето.
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Во досегашното читање на годината забуната 
ја предизвикала втората буква, С со коса цр ти-
чка пред неа, која не била препознаена со број-
ната вредност 90,4 туку со 200, така што времето 
од создавањето на светот обележано како 7092 
(=1584), било протол ку     ва но како 7202 (=1694) го-
дина. Одбе ле  жувањето на свештениците Сто јан 
и Апо стол e ва жен податок од натписот, за  што, 
пак, во триптих поменикот од блискиот мана стир 
Св. Ѓо рѓи По ло шки би ле запи ша ни такви двајца 
со по те кло токму од Мрзен Орео вец.5 Несо мне но 
станува збор за истите лица, дотолку повеќе што 
во поменикот е запишан и еден „епископ Не о фит 
Веле шки“.6 Така, овој ктиторски натпис открива 

ново епископско име од XVI век, укажу вајќи дека 
црквата Св. Никола би ла под управа на Велешка-
та епископија, ко га на чело на Охридската архи  -
епи скопија веројатно бил архиепископ Гаврил.7

Еднокорабната црква е изградена од кршен камен 
и варов малтер, со вме тнува ње по некоја тула и 
сполии. Двосливниот по  крив и оној над петстра-
ната апсида се од камени пло чи. Осветлување и 
вентилација ово зможуваат еден мал прозорец на 
ју жната страна и тесениот вертикален отвор во 
апсидата. Тремот и камбанаријата западно од црк-
вата се офор  ме ни во XIX и XX век.8 На фасадите 
немало сликарство, освен фреската со допоја сни-
от лик на па тро   нот во полу кру   жн ата ниша над 
влезот.9 Се распознава дека архи је ре јот во те мно -
црвен фе лон со бел омофор, др жи затворено еван-
гелие и благо сло вува, опкру  жен со ор намент од 

4 Примери за примена на буквата види кај Суботиќ 
Г., Охридска сликарска школа од XV век, Охрид 1980, 
црт. 102 (за Бобошево); Пе тковић С., Манастир Све-
та Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 16-17; Су бо-
тић Г., Из епиграфске грађе поствизантијског доба, 
Саопштења XX-XXI (Београд 1988-1989), 78-92 (за 
Јашуња и Кучеви ште); Бојовић A., Никоље под Кабла-
ром – иконографске особености најстаријег зидног 
сликар ства, Саопштења XLII (Београд 2010), 113–129, 
посебно 115, сл. 3.
5 За триптих поменикот што денес се наоѓа во Софиски-
от археолошки музеј (инв.бр. 1786) в. Гергова И., Три   
птих от Поло шкия манастир Св. Георги, Културно на-
следство 24-25 (Скопје 1997-1998), 29-46. Овде се ко -
ристи текстот пре објавен во: Гергова И., Поменици от 
Македония в българските сбирки, Со фия 2006, 89-113 
(посебно за колоната на јереи, 101, Orexoveq Mrzin). 
6 Гергова, Поменици, 99 (колона на архијереи), 111 
(коментар). Авторката забележува дека епископот Не-
офит не е меѓу досега познатите велешки архијереи 
(првонаведениот е од 1648 г., сп. Снегаров И., Исто
рия на Охридската архиепископия –па триаршия, Том 
2, второ фототипно издание, София 1995, 214-215), 
но не го поврзува со мрзенореовечкиот натпис зара-

ди неговата датација во 1694 г. Со новото читање на 
1584 година, сега се поткре пу ва и нејзи на та претпо-
ставката де ка „бо же ствената про ско ми ди ја“ од Поло-
шки от манастир била за по чна та во поче то кот на XVII 
век, веројатно со препи шување податоци од по   стар 
мана стирски по меник (Исто, 110). Во врска со топо-
нимот Мрзен Ореовец, кој во ктиторскиот натпис не се 
споме нува, ниту пак во османлиските администра ти-
вни книги до 1568/69 година (сп. Стојано вски А. – Ѓор-
ѓи ев Д., На се лени места во Македонија од XV и XVI 
век, Скопје 2001, 156, под име Ораовец), би требало да 
за бе ле жи ме дека по ло шки от поменик потврдува дека 
околу почетокот на XVII век населбата веќе го има ла 
денешното име.
7 За Велешката епископија во втората половина на XVI 
век и нејзиното влегување во Пелагониската митро-
полија, како и за архиепископот Гаврил в. Снегаров, 
176 и 191-192. 
8 Топузова-Ка ре   ска ‒ Митревски, 94; Ќорнаков, 39, 42, 
сл. на стр. 41
9 Топузова-Ка ре   ска ‒ Митревски, нав. место.

1. Ктиторски натпис, наос, западен ѕид
1. Donor’s inscription, nave, west wall
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триаглесто групи рани бра  но ви дни црвено-цр ни 
ли нии. Живо писот во вна тре шноста на цр квата 
потемнел од немилосрдната спрега на вла жноста 
и правта, а со сема отпаднал во пре де лот каде што 
полуо бли че стиот свод преоѓа кон ѕидовите. Пр во -
би тниот слој фрески во најниската зона од наосот 
бил делумно натсликуван во XIX век, кога бил 
поставен и високиот ико но стас.
Аноним ни те мај стори од XVI век прилично брзо 
ја завршиле својата работа испол ну  вајќи релатив-
но бо гата програмата со ис то рична, алегорична 
и симболична содржи на. Над зо на та на цо кле то 
со бела сли кана драперија во це лата црква, фор-
мирани се уште три кон сво дот. Во првата зо на 
све ти те лите во цел раст се пре тежно поставени 
во полу профил на поголемо ра стојание. Компо зи-
циите во по горните зо ни се нижат континуирано, 
спојувајќи се низ сликаната ар хи тектура и пејза-
жот. Широ ка та црвена бордура ги опшива апси-
дата и ни ши  те на протезисот и ѓа кониконот на 
ис точниот ѕид, а на за па дниот таа е и вер  ти кал  но 
поставена, раз дво  јувајќи го кти тор ски от натпис 
од две светителски до по јасја. Сли ка ната за дни-
на е поде лена во најмногу чети ри хо ри зонтални 
појаси, главно со темносино, окер и зе ле но, при 
што окерот често пати се по вторува. Црвена за-

днина испрскана со зелено се забележува во ол-
тарскиот простор како најдолен појас. Са мо стоен 
орнамент има еди нствено на површи ни те под 
про ско ми диската ниша и во допрозорникот, и тоа 
како едноставно стилизиран растителен мо  тив 
во ком бина ција на бело и црно врз окер осно ва. 
Дрве ните греди-затеги зачувале тра   ги на црвена 
боја од укра сувањето без грундирана по длога. 
Натписите се на сло ве нски ја зик со ретка упо-
треба на гр  чкиот. Удво јување на ле ген ди те има 
единствено крај по еди  не  чни те фи гури во наосот, 
поради натсли кувањето во XIX век. Овде ги до-
несуваме са мо оние што се зачу вани од прво би-
тниот жи вопис.
Тематскиот из бор не е целосно карактеристичен 
за ма ли те еднокорабни цркви од овој период. Има 
неколку иконографски посебности и специ фи чен 
распоред што лесно се со гледувал кога иконоста-
сот бил понизок. Догматските и литургиските 
теми во сводот како небесна сфера и во олтар ски-
от простор како најсвет дел од храмот, во горните 
партии се дополнети со три Хри  сто ло шки циклу-
си, кои во наосот се пронижани и со две алего-
ри чни слики за учењето на црко вните отци. Во 
најдолната зона се за шти тниците на верата и го-
лемите хри сти јански маченици, кои учествуваат 
во застапничката молитва за спасение. 
Во темето на сводот се прикажани различни 
Божји ипостаси и Богоро дица Оранта.10 Над ол-
тарскиот простор, како што е веќе познато од ох-
ридските едно ко рабни спо ме ници од XIV и XV 
век,11 е претставен Исус Христос од Возне се ни
ето, кој овде со широ ко отворени раце седи во 
ели псовидна мандорла носена од два ангела. (Сл. 
2) Ли ко вите сли ка ни над наосот се сме стени во 
медалјони обликувани од разнобојни чети ри агол-
ни ци и круг.
Христос Саваот /[sa]vaw[t]/ е белокос и бело-
брад, обле чен во бела облека, бла  гословува со 
десницата, а во левата рака држи затворен (?) сви-
ток.12 На сре ди ната од не го  ви от појас е насликан 

10 Во досегашните описи е наведено дека во сводот 
се насликани Богородица, Емануил, Ветхи денми 
Пан тократор (Мано-Зиси, 272), односно: Христос од 
Возне се нието над олтарскиот простор, а над наосот во 
ме далјони е композицијата Деисис со ликовите на св. 
Јован Претеча, Пантократор и Богородица (Топузова-
Ка ре    ска ‒ Митревски, 105), или само: Исус Христос, 
св. Јован Крстител и Богородица (Ќорнаков, 42).
11 Ђуић Ј. В., Византијске фреске у Југославији, Београд 
1974, 73-90; Грозданов Ц., Охридско ѕидно сликар ство 
од XIV век, Охрид 1980, 164-165; Суботиќ, Охридска 
сликарска школа од XV век, 173-174.
12 Проблемски пристап кон иконо гра фскиот тип Ве-
тхи денми со епитетот Саваот, со повеќе балкански 
при ме ри од XVI и XVII век ви ди кај Куюмджиева М., 

2. Христос од Вознесението, свод
2. Christ of the Ascension, vault
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гулаб / F{S X{S/ како телесна појава на светиот Дух. 
(Сл. 3) За чу ва ните букви од текстот во прстенот 
на медалјонот /† XS gd+y  __sy__na__p__/, ве ро  јатно 
се однесу ва ат на Псалмот 101 (102), 19-22, што 
најчесто го придружува Христос Седржите лот,13 
иа ко крај Са ваот се испишувале и дру ги псалми,14 

или, пак, Три  светата пес на.15 
Заради при ка  жу ва њето со 
светиот Дух, овдешната пре-
тста ва има нај бли ска иконо-
граф ска аналогија во при  пра-
тата (1612 г.) на Сливни чкиот 
ма на стир.16 
Исус Христос Пантокра-
тор /F{S[XS] W Panto[krator]/, 
обви ткан во прстен од бои 
на виножито, држи затворен 
кодекс и бла го  сло вува. Пер-
сонифицирани и со кни   га 
в ра це, пи са телите на еван-
гелието се поста ве ни крај 
Седр жи те лот како сведоци 
на ново за ветната тео фанија 
и основањето на земната 
Црква – кон исток кри  латиот 
бик (Ма рко) и кри латиот лав 
(Лука), а кон запад ангелот 
(Ма теј /M{Õ/) и орелот (Јован 

/Iwany/). (Сл. 4) Во сите свои лица Хри стос во 
ореолот има впишан крст со воо бичаената ознака 
O WN (2 Мој. 3, 14), ко ја што се врзува за ста ро-
заветниот Господ ка ко и за пра почетниот Седржи-
тел од Апока лип  сата (1, 8).17

Ико но графия на вечно стта. Някои бележки за образа 
на Ветхий денми в жи во писта от поствизанти йска
та епоха, Старо бъл гар ска литература бр. 36 (София 
2008), 187-207, со постара литература.
13 Бабић Г., Литургијске теме на фрескама у Богоро-
дичиној цркви у Пећи, Архиепископ Данило II и ње-
гово доба, САНУ, Одељење историјских наука књ. 17, 
Београд 1991, 377-378, 398; Марковић М., Програм 
жи вописа у куполи, во: Зидно сликарство манастира 
Дечана, грађа и студије, Београд 1997 (=Дечани), 102, 
заб. 30; Суботић Г., Св. Константин и Јелена у Охриду, 
Бео град 1977, 71-73; Радојчић С., Једна сликарска шко-
ла из друге половине XV века, ЗЛУ 1 (Нови Сад 1965), 77 
(за Трескавец) и многу други. Овој псалм е напи шан и 
во прстенот околу Ветхи денми во сво дот на пара кли сот 
Св. Ни кола (1501 г.) над црквата Св. Спас (Во ве де ние) 
во Кучевиште (лични белешки; распоред на фрески сп., 
Црквата Воведение на Бого ро ди ца, Кучеви ште, црте-
жи на фре с ки, (текст Б. Видоевска), НУ Конзерва торски 
центар-Скопје, Скопје 2008, 32).
14 Околу ликот на Саваот во сводот на црквата во Елеш-
ничкиот манастир, датиран во почетокот на XVI век 
(Пенкова Б., Стенописите од XVI век в църквата Ус-
пение Богородичино на Елеш ни    чкия манастир край 
Со фия, во: Българският шестнадесети век, Сборник 
с доклади, НБКМ, София 1996, 621-640, посебно 626), 

е на  пишан Псалм 79 (80), 14-15 (текстот се идентифи-
кува благодарение на фотографијата по конзервација, 
што љу  бе зно ми ја предочи колешката Бисерка Пенко-
ва). Истиот го има и околу Ветхи денми во Св. Ата на-
сиј (1565 г.) во с. Ши ше во (лични белешки; распоред на 
фрески сп. Петковић С., Зидно сликар ство на по дру чју 
Пе ћке патријаршије 1557–1614, Нови Сад 1965, 164).
15 Таков текст (Иса. 6, 3) е забележан врз свитокот на 
Исус Христос Саваот од крајот на XVI – почетокот 
на XVII век во Нерези (Sinkevic I., The Church of St 
Panteleimon at Nerezi, Reichert Verlag Wiesbaden 2000, 
67), во прстенот од медалјонот во Ломница од 1607/8 
г. (Шево Љ., Манастир Ломница, Београд 1999, 75, сл. 
46) и во Благовештение Рудничко од околу 1630 г. (Пе-
тковић С., Бла  говештење Рудничко, Крагујевац 2004, 
сл. на стр. 64). Се смета дека претставата на Христос 
Ветхи денми во припратата на Пеќската патријаршија, 
ка де што покрај ликот, исто така, стои стих од Трисве-
тата песна, е можеби изворишниот иконографски мо-
дел (Ку юм джиева, 203-204, сл. на стр. 199-200). За мо-
литвата „Свет, свет, свет, Господ Саваот“ и нејзината 
ли тур ги ска примена в. Архим. Кипріанъ, Евхаристия, 
Париж 1947 (1992), 172-174; Мирковић Л., Православ-
на ли тур гика, Други посебни део (свете тајне и молит-
вословља), Бе о град 1982, 193-195.
16 Поповска-Коробар В., Сведоштвата за Христова-
та двојна природа во живописот од нартексот во 
Св. Богородица Слимничка, Зборник за средновековна 
уметност бр. 6, Музеј на Македонија (Скопје 2007), 
153-171, посебно 164-171.
17 Бабић Г., Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 

3. Христос Саваот со св. Дух, свод
4. Christ Sabaoth with Holly Spirit, vault



161

Околу допојасната Богородица Оранта /M&RÏ◊/,18 
во прстенот е на    пишан текст на грчки јазик, од 
кој, почнувајќи над нејзината глава кон север, 
се чи та: _TANN__ ôTHMIOTE __CER$BHM_H 
ENDOXO__TON TEK$СAM __ON TO.QEO..
CС_. Мо же би ста нува збор за де лови од химната 
„Достојно ест“ од литур ги јата на св. Јован Зла-
тоуст.19 По вр заноста на Бо го родица со Небески-
от Ерусалим и затво ре ната врата низ ко ја само 
Господ мо  же да пре ми не, објаснува зошто овој 
нејзин ико но  граф ски лик е секо гаш во западни-
от дел од на о сот, односно над влезот во црквата.20 
Како одделен медалјон во сводот на нао сот, со 
таква поставеност таа зачестено се слика во едно-
корабните за сво дени цр кви во вто ра  та по ло ви на 
на XVI век.21 Интересно за темата е и неодамнеш-

ното предати ра ње на декора ци ја та на сводот во 
црквата Св. Спас во Штип, наместо 1601 во околу 
1380 година.22 Не бесните си ли околу претстави-
те во ме далјо   ни  во мрзенореовечкиот свод не се 
насликани.
Во олтарскиот простор литургиските теми се 
прикажани на стандарден начин.23 До гмата на 
овоплотувањето се истакнува во конхата на ап-
сидата со голема, допојасна претстава на Богоро-
дица Знамение / M{&RÏ{◊/.24 Младене цот Христос 
/F{S X{S/ држи по лу отворен свиток и благословува. 
(Сл. 5) Во оваа едноставна сли ка, како детаљ би 
го издвоиле „све     тло с ни  от“ медалјон на Емануил, 
што со мали вари ја ции честопати се среќава и во 

67, заб. 53-57; Габелић С., Манастир Лесново. Исто
рија и сли кар ство, Београд, 1998, 54, заб. 353.
18 Опширно за Богородица Оранта кај Татић-Ђурић М., 
Врата Слова, ЗЛУ 8 (Нови Сад 1972), 63-85.
19 Сп. Божествена литургија на св. Јован Златоуст, 
во: Служебник, Скопје 1998, 234-235. Таков текст е 
на пи    шан, на пример, околу Богородичиниот лик во 
сводот од припратата (1631 г.) на мана стирската црква 
во Ку  че виште (Серафимова А., Кучевишки манастир 
Свети Архангели, Скопје 2005, 123, сл. 42) и припрата-
та во Мр твица (втора четвртина на XVII век) во Србија 
(Пејић С., Црква Богородичиног Успења у Мртвици – 
сли   картсво, Саопштења XX-XXI (Београд 1989), 129, 
сл. 19), во обата случаја тесно поврзано со циклусот 
на Ака тистот.
20 Татић-Ђурић, Врата Слова, 76 и натаму, со примери 
и литература

21 На пример, црквата во с. Добри Дол од 1576 г. (Ви-
доевска Б., Црква Св. Спас, с. Добри Дол – Скопско, 
Збор    ник за средновековна уметност бр. 2 (1996), 168), 
Св. Никола во с. Гино вци кај Крива Паланка од вто ра та 
половина на XVI век (непубликувано), св. Никола во с. 
Трново (Машниќ М. М., Црквата во село Трново – еден 
пример на духовниот стремеж на епохата, Културен 
живот бр. 2, Ско   пје 1993, 3), Св. Никола во Кије во кај 
Пеќ, од 1602/3 г. (Петковић, Зидно сликарство, 197), 
црквата во Добрско кај Разлог од 1614 г. (Фло ре ва Е., 
Ста  ра та църква в Добърско, София 1981, 31) и други. 
22 Габелић С., Сликарство XIV века у Св. Спасу (цркви 
Вазнесења) у Штипу, Патримониум.Мк бр. 3-4, (Ско-
пје 2008), 97-114, сл. 11.
23 Идентификација на претставите направиле Топузова-
Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 96-97; Ќорнаков, 43-44.
24 За овој најраспространет тип во апсидите в. Татић-
Ђурић М., Икона Богородице Знамења, ЗЛУ 13 (Нови 
Сад 1977), 3-23.

4. Христос Пантократор,свод
4. Christ Pantocrator, vault

5. Богородица Знамение, апсидална конха
5. Holy Virgin Platitera, apse conch
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дру  ги балкан ски споменици од XV до XVII век, 
се чини посебно во оние што ја следат традици-
ја  та на сликар ски те ателјеа од Костурско.25 Служ-
бата на светата литургија ја вршат шест ми на 

цр ков ни отци. Хри стос-жртва во сре-
дината на апсидата е поставен на окер 
право аголна подло га што само суге-
рира чесна тр  пеза за да се издвои од 
црвениот појас на зад ни ната што ги 
опфа  ќа и архијереите. До ра ме ната е 
прекриен со аер врз кој е и ѕвезди чката, 
а под гла ва та со ореол, како да има ср-
цевидно перниче. Од југ му приоѓаат 
све тите Јован Зла то уст /Fw Zlato$s/ и 
Кирил (Алексан дри ски, препознатлив 
по спе ци фи чната капа/ ми тра). Зад ни-
шата на ѓакониконот чинодејству ваат 
уште и светите Никола /st{i Nikolae/ и 
Ата   насиј /st{i AÏanasie/. Од се вер на Аг-
нецот му се покло нуваат отци те Васи-
лиј /st{i Vasilie/ и Григориј (Бо го   слов) /
st{i Grigorie/, врз чиј свиток при кра јот 
од текстот се чи та: _i sla/va wq/$ i/sfn. 
Tекстовите на свитоците кај дру  гите 
ар хи  је реи се нечитливи. На север ниот 
ѕид во протези сот Визијата на св. Пе-
тар Алек са н дриски за зема вообичаено 
ме с  то и е без особености.26 Нецелосен, 
ра зго ворот по меѓу алек сандри ски -
от па  тријарх /st{i Pe t(r)y Ale≈an(d)rsk√/ 
со мла диот Христос /F{S X{S/, кој леб ди 
во елип со  видна ман дорла, е на пи шан 
врз свитокот во рацете на архи је ре јот: 

riz$/ razdra/Arió bh/ z$mnago. Ере  тикот Ариј е 
при ка жан во најче стиот вид, кога го проголтува 
пеко лот во облик на змејо ли ко суштество. Ме ѓу 
архије ре ите, во полиставриони од раз ли чно ком-
би ни рани крсто ви се облечени са мо светите Гри-
гориј, Атанасиј и Петар Але ксан  дри ски. Во ни-
шите на протезисот и ѓако ни  ко нот, допојасните 
свети ѓакони со неза чу вани легенди се Сте фан 
(?), односно Роман (?), обле чени во бели, ра з-
ли чно орнаменти ра ни стихари, а на ора рот им е 
напишан триса ги  онот (ο αγιος, ο αγιος, ο αγιος). 
Обај цата др  жат путир со левата, по кри ена рака, 
додека ар хи    ѓа конот има и висечка кадилница. На-
знаката дека и тие уче ству ваат во ли тургијата, ја 
прави ин те   ресна путирот што бил ретко при ка-
жуван атри бут и во по ста ра та уметност.27 (Сл. 6) 
Временски поблиски примери за тоа се св. Лав-

25 Од 1455/6 г. на фреската во с. Нивици на Преспа (сп. 
Evyenidou D. et all., The Monuments of Prespa, Athens 
1991, fig. 27); во црквата Св. Никола на калуѓерката 
Евпраксија од 1485/6 г. во Костур (Πελεκανίδης Στ., Κα-
στορία I, Βυζαντιναί τοιχογραφία, Πίνακες, Θεσσαλονίκη 
1953, πίν. 181α); Св. Ѓорѓи во Кремиковци од 1493 г. 
(Па скалева К., Църквата Св. Георги в Кремиковския 
манастир, София 1980, 49; црквата во битолското село 
Граешница од првата половина на XVI век (Михајлов-
ски Р., Црквата Света богородица Пречиста во с. 
Граешница, Културно наследство 17-18 (1994), сл. 7); 
Св. Григориј (Глигора) од раниот XVI век во околина-
та на Карлуково (Gerov G., La peinture monu men tale 
en Bulgarie pendant la deuxième motié du XVe  début 
du XVIe siècle. Nouvelles données, in: Topics in Post
byzantine painting, In memory of Manolis Chatzidakis, 
Atina 2002, 154, fig.38); Св. Илија во с. Илиенци 
(Кирин А., Илиенските стенописи от 1550 година в 
конте кста на духовни живот на епохата, Изкуство 
9-10 (София 1990). По повод примерот од 1606/7 г. во 
Сливни ца се наведени и други кај Поповска-Коробар 
В., Сликарството во Сливничкиот манастир Света 
Богоро ди ца, докторска дисератција, Филозофски фа-
култет, УКИМ, Скопје 2008, 57.

26 Грозданов Ц., Визијата на Петар Александриски во 
живописот на Богородица Перивлепта (Св. Кли мент) 
во Охрид, во: Студии за Охридскиот живопис, Ско-
пје 1990, 102-107, со постара литература. За пост ви-
зан ти ски примери в. Петковић, Зидно сликарство, 73; 
Garidis M., La peinture murale dans le monde ortho doxe 
après la chute de Byzance (14501600) et dans les pays 
sous domination entrangère, Athènes 1989, 288; Се ра фи-
мова, нав. дело, 47.
27 Габелић, Манастир Лесново, 69.

6. Св. Роман, ниша во ѓаконикон
6. St. Romanos, deaconicon niche
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рентиј во Оре о ец (Ма ке донски Брод) од 1595 г.28 
и св. Ро ман во Добрско од 1614 г.29

Во горните зони на олтарскиот простор се насли-
кани шест ком        по   зиции од Вели ки те празни-
ци и Христовите страдања: Благовештението, 
Раѓање то на Христос, Предав ство  то на Јуда, 
Пилатовиот суд, Воскресението и Вознесението. 
Би деј ќи сликарите ја ком  би  нирале традиционал-
ната разместеност на композициите со на раци ја та 
според хроно ло ги јата на настаните од животот на 
Христос, овде, како и во наосот на цр квата, фрес-
ките до  биле ма л ку не обичен распоред. Ние ќе го 
следиме така замислениот раскажувачки ри там.
На источниот ѕид апсидалната конха ги двои 
фигурите на композицијата Благо ве штение /
blagove\enie/. Босоногиот архангел Гаврил во 
хитон и химатион, моќно раскри лен и со крупен 
чекор приоѓа со благослов. (Сл. 7) Богородица 
/M{&RÏ{◊/ со преѓа в раце, скром но стои пред голем 
дрвен престол со наслон, кој е толку масивен што 
досега до нејзиниот вра т, додека од сегмент небо 
ја допира трикрак зрак со малечок гулаб. 
Раѓањето на Христос е во најгорната зона на ош-
тетениот ју  жен ѕид, во која се на се туваат повеќе 

иконографски елементи 
одошто кај празничните 
сцени што следуваат.30 
Богородица лежи со пот-
сви ени нозе крај јаслите 
во пештерата, но на чу-
дна проста кон струкција, 
како вид постела со 
ногалки. Освен овој 
неочеку ван детаљ, содр-
жи ната е рас по редена 
вооби ча ено за XVI век– 
епизодите со капењето 
и разговорот на Јо сиф со 
стариот овчар се во пре-
ден план, така што Јосиф 
е свртен со грбот кон 
родил ниот чин; над него 
се двајца овчари во раз-
говор, и десно од нив, на 
карпа седи свирачот со 
шу пелка (во фраг мент); 
лево се распо знаваат и 
тројцата мудреци кои 
стојат зад карпи; нај горе 
групата анге ли е разде-
лена со голем, трикрак 
небесен зрак со гулаб 
што паѓа врз Бо го  родица. 

Иконо гра  фијата во це ли на се потпира на прикази-
те за Христовото раѓање во де ла та на ох ри д ските 
и костур ски те работилници од втората половина 
на XV и првата поло ви  на на XVI век.31 
Од Срете ни ето јасно се гледаат само делови од 
фигурите на Јо сиф со даровните гу гутки, проро-
чицата Ана (без свиток) и Богородица со младе-
нецот в раце, како и нозете на Симеон кој стои 
спроти нив, пред некаква градба од која останал 
цр вен покрив. Може да за клу чи ме дека сцената 
има асиметрична композиција, што како варијан-
та е позната од па   ле о  ло говскиот период,32 и е 
многу честа во поствизантиските споменици.

28 Машниќ М., Манастирот Ореоец, Скопје 2007, 57, 
сл. 40
29 Флорева, 37-38, сл. 29

30 Идентификација на Великите празници направиле 
целосно Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 100-102; и 
де лумно Ќорнаков, 45-46.
31 Спореди кај Суботиќ, Охридска сликарска школа од 
XV век, скици 16, 33, 42, 49, 78, 111; Вълева Ц., Сце
на та Рождество в Кремиковския и погановския ма-
настир в контекста на костурската художествена 
про ду кција, Ниш и Византија IV, Зборник радова, Ниш 
2006, 297-306; Спахиу Ј., Празничните сцени во То
пли чкот ма на стир, Патримониум.МК 7-8 (2010), 331-
349, посебно 335-338, сл. 3.
32 Sinkevic I., Changes in the composition of the Presenta-
tion of Christ in the temple in Palaeologan times, Култу р-
но наследство 28-29 (2004), 33-37.

7. Архангел Гаврил од Благовештението, олатр, источен ѕид
7. Archangel Gabriel of the Annunciation, altar, east wall
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Крштевањето /_X+vo/ зачувало фрагменти од 
долниот дел на сликата – бра но ви од реката со 
персонификации на Јордан (старец со бардак) и 
Морето (де војка врз риба), Хри стовите нозе врз 
црвена камена плоча (без змии ?) и дел од десниот 
брег. Горе останал зра кот од небото над Хри сто -
вата глава со ореол и впишан крст, како и ли кот на 
Јован Пре те ча чија рака го допира месијата.
Воскресението на Лазар лесно се пре  познава по 
карактеристичните фрагменти ка ко што се тврди-
ната пред која излегол на род и Лазаровите сестри 
Марта и Марија во про ски неза крај Христовите 
стапала. Следејќи ја евангелската на рација (Јо-
ван 11, 39-44), сли ка рот во десниот дел од ком-
позицијата на пра вил своја, оригинална ли ковна 
интерпре та ци ја. Тој „постапно“ го прикажува 
чудотворното ожи вување во Витанија – на кар-
па крај отво   рен саркофаг, врз поклопката лежи 
завиткано то тело на умрениот Лазар, додека во 
пре  ден план, на работ од карпата тој седи ожи-
ве ан.33 
Преображението /prhwbra je nie/ се надоврзува 
со карпестиот пејзаж на Тавор каде што Христос 
стои во елипсовидна мандорла со десетина остри, 

грубо обликувани, црвени све тлосни зраци.34 Крај 
Хри стос облечен во белина и со свиток (?) во ле-
вата рака, оддесно е пророкот Илија, одлево Мој-
сеј, обајцата со откриени подадени раце. Заслепе-
ни од боже стве на та светлина, тројцата апосто ли 
без ореоли, реагираат со различни движења.35 Во 
ле ви  от агол Петар се згрчил затворајќи очи, доде-
ка положбата на Јаков и Јован не може да се уточ-
ни поради оштетувања.
Успението на Богородица /$spenie_/ е пространа 
композиција на западниот ѕид, меѓу тоа, малку 
може да се каже за нејзината иконографија. Бо-
городичиното тело е при ли чно издолжено, по-
ложено на светла драпирана ткаенина проткаена 
со црни линии и има црвена перница со конусни 
завршоци. Меѓу апостолите крај ода рот добро се 
препо знава Петар со голема висечка кадил ни ца. 
Над те лото на мајка си, Христос стои со нејзи ната 
персо ни фи ци рана душа. Шест ан ге ли со прекри-
ени дланки се во наклон кон Христа и це ла та гру-
па е „за сводена“ со светло сна аура што ја двои од 
сликаната архи тектура. Пред ода  рот се два еди-
нечни шандана со запалени свеќи и архангелот 
што приоѓајќи одлево со меч му ги от се   ку ва раце-
те на Eфониј. Реалисти чки детали се прецизно 
прикажаната ка ни ја во ле вата ра ка на арханге лот 
и крвта што капе од Eфониј, кој притоа има шап-33 Еден од најстарите примери за седечката положба на 

Лазар, но во саркофаг, е во Св. Апостоли во Пеќ, а ка ко 
ико нографски тип се раширил во XIV век, в. Ђурић Ј. 
В., Ћирковић С., Кораћ В., Пећка патријаршија, Бе  о -
град 1990, 36,48, заб. 7, сл. 32. Така честопати бил при-
кажуван и во поствизантиско време, како на при мер во 
Топличкиот манастир, сп. Спахиу, нав. де ло, 341-342, 
со други податоци и литература.

34 Обликувањето на мандорлата е многу слично во сце-
ната од црквата Богородица Милостива на Преспа (сп. 
Су ботиќ, Охридска сликарска школа од XV век, скица 16).
35 За распоредот на апостолите и нивните движења в. 
Бабић, Краљева црква у Студеници,150-151.

8. Исцелување на слеп родениот, Исцелување на грбавата жена и Христос со Самарјанката, наос, северен ѕид
8. Healing the Blind Born Man, Healing of the Hunchbacked Woman and Christ and Samaritan Women, nave, north wall



165

ка/пала ри ја. Претста ви на архијереи сега не се 
видливи.36

Влегувањето во Ерусалим ја продолжува праз-
ничната низа композиции во најгор на та зона на 
северниот ѕид, со прилично збиена схема – Хрис-
тос на осле доаѓа во градот чии ѕидини се во за-
днината, придружуван од апо столите и пречекан 
од народ што од вос хит послал палта пред него. 
Фигурата затскриена од карпа во горниот лев агол 
од сце  ната, најверојатно ја означува познатата во-
ведна епизода во иконографијата на Цвет ни ци, 
само што деталите не може да се уточнат.37 
Следните три слики прикажани во оваа зона се 
однесуваат на Хри стовата јавна дејност и досе-
га се делумно идентификувани.38 (Сл. 8) Првата, 
насловена Исцелување на сле пиот од раѓање /_
slhpa wt rojde_/, го прикажува Христовото чудо 
во ску сена верзија – во карпест пејзаж апостолите 
го следат Христос до бунарот каде што слепиот, 
облечен во сив хитон и црвен химатион, си ги из-
мива очи те зашто прогледал. Не са мо што слепи-
от не е при  кажан двапати, туку тој е и пово зра сен 
одошто вообичаено се претставува. Со оглед на 

сим бо личката конотација на бунарот, да одбеле-
жиме дека нема крстеста, туку е со поли а гол на 
форма.39

Понатаму во камениот пејзаж јасно се гледа Хри-
стос доближан со по дадена рака до една подгр-
бавена фигура со стап в рака, облечена со свет-
лозелена наме тка и по кри ена гла ва. Очигледно не 
станува збор за дел од претходната композиција 
со сле пиот, заради ра зли   ки те во облеката на не-
моќниот. За оваа нова случка претпоставуваме 
де ка го прика жу ва Исце лу вањето на грбавата 
жена. Иако според те кс ту ал ниот извор се одвива 
во ен те риер (Лука 13,10), уште во неколку спо-
меници, исто така, тоа е насликано во екстери-
ер.40 Меѓу нив е и приказот во северниот парак-
лис (1534-1537 г.) на Топличкиот ма на стир, засе  га 
нам единствениот познат пример во Македонија, 
каде што зографот Јован Теодоров од Грамоста 
(Костурско), го сместил Исцелувањето на гр ба-
вата жена до средбата на Хри с тос со Самарјанка-
та, како што е и овде, во Мрзен Оре  овец.41

36 Можно е некогаш да се гледале тројца архијереи, како 
што известуваат Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 103.
37 Се мисли на варијантата сликана според Матеј (21, 
2), која е честа и во поствизантиските споменици, в. 
Се    ра   фимова, нав. дело, 66-67.
38 Кај Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 97, попатно се 
спомнува „Исцелување на слепиот“.

39 Сп. Серафимова А., Сликите на литургиските пе-
рикопи во Кучевишкиот манастир(1591), Зборник за 
средно вековна уметност бр. 2 (1996), 188, заб.71.
40 Пејић С., Манастир Пустиња, Београд 2002, 132-
133, која поради сцената во Пустиња (1622 г.) ги согле-
да ла заедничките компо зи циони карактеристики во 
пораните (Топлички манастир, Филантропинон) и по-
доцнежните прикази (Пива, Ново Хопово). 
41 Топличкиот параклис хронолошки е детерминиран 
од натписите во припратата и наосот (сп. Расолкоска-

9. Тајната вечера, наос, северен ѕид
9. The Last Supper, nave, north wall



166

Сцената со Христос и Са мар јан ката /_sam_/, 
некогаш била подо бро видлива, затоа што по ли-
аголниот бунар со балдахин има импо зан тна го-
лемина.42 Токму тој го нагла су ва на сликата бо-
гословското толкување за проповедничката моќ.43 
Со затворен свиток во по да де ната лева рака и со 
десната положена на коленото, Христос седи на 
камен, додека зад не го групата апостоли доаѓа 
од Сихар. Фигурата на Са мар јанката денес одвај 
може да се на сети како стои спроти  Христос и бу-
нарот, облечена во бел фустан и црвена на ме т ка, 

видливи само во долниот дел од телото. Голем сад 
за вода, еден вид билнак, стои под неј зи  ните нозе. 
Страдалниот циклус почнува во истата зона со 
Тајната вечера,44 поврзана со прет хо дната компо-
зиција пре ку задни на та со сликана карпа и про-
должува со архи те ктура (град). Во преден план е 
полукру жна та тр пеза, полна со различни садови 
меѓу кои доми нира еден тркалезен кон кој посе-
га Јуда. Благословувајќи ја трпезата Христос е 
средиш ната оска меѓу дванаесеттемина си ме три-
чно ра спо редени апостоли, претставени без оре-
оли и со воздржана гестикулација. Исклу чителен 
иконографски елемент е една машка фигура 
којашто одлево чекори кон наседнатите, носејќи 
некаков сад во рацете. (Сл. 9) Може да се пре т -
по ста ви дека станува збор за сво е видна во ведна 
епизода со извор од евангел скиот текст за наста-
нот пред Пасха. Имено, тоа би бил чо векот што 
носи вода и кој по Христова препорака ги одвел 
апостолите во ку ќата, во „го ле ма ода ја, по слана“, 

Николовска З., Топличкиот манастир во све тлината 
на новите истражувања, во: Климент Охридски и 
уло    га та на книжевната школа во разви то кот на сло-
венската просвета, Зборник на трудови, Скопје 1989, 
323-333). Композицијата е препознаена од Митревски 
Н., Споменици на фреско жи во писот од XVI и XVII век 
во Демирхисарско, Прилеп 2003, 26. За авторството на 
сликарството в. Машниќ М., Јован Зограф и негова-
та уметничка активност, Културно наследство 22-23 
(1997), 68-87.
42 Издвојувајќи ја како една од повпечатливите сцени, 
ја идентификувал Мано-Зиси, нав. место. 
43 За толкувањето на формата на кладенецот во сцена-
та и повеќе поствизантиски примери в. Серафимова, 
Сликите на литургиските перикопи, 187, со постара 
литература. 

44 Како „жива Тајна вечера“ фреската е забележана од 
Мано-Зиси, нав. место. Композиициите од овој ци-
клус биле идентификувани, но зачудува тоа што не-
кои истражувачи го спомнуваат и Миењето на нозете, 
сцена што ја нема во црквата, сп. Топузова-Ка ре   ска ‒ 
Митрев ски, 97; Ќорнаков, 44.

10. Пилатов суд, јужен ѕид во олтарски простор
10. Trial before Pilate, altar, south wall
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за да се приготви вече рата (Марко 14, 13-15 и 
Лука 22, 10-12). 
Навлегувајќи во олтарскиот простор, Предав-
ството /predanie X+vo/ го ис такнува бак не  жот на 
Јуда во присуство на вознемирена толпа, во која 
само двајца се вој ни ци, до де ка другите се цивили 
вооружени со по некој голем стап. Христос гледа 
во ли цето на Јуда, кој одлево го прегрнува и само 
што не го бакнал. Епизодата со Симон Петар и 
Малх е пред Јудините нозе во преден план.
Христовите маки продолжуваат во подол на та зона 
на јужниот ѕид од олтарот со Су де њето кај Пи-
лат /s$denyyie Pilata/. Двајца војници го приве-
ду ваат Христос со врза ни раце, а пред нив стои 
Ка ја фа раскинувајќи си ја облеката. Претставен 
со круна, на го лем престол до кој водат уште по-
го леми скалила, Пилат гледа кон Кајафа миејќи си 
ги настрана рацете во садот што му го принесува 
слуга. Во една од сли каните градби е и Про кла 
во разговор со слугата. Писарот не е присутен.45 
(Сл. 10)

Во наосот следува Патот на Голгота /X^a na krysty 
privedhny bis/, чија конципи раност е традицио-
нал на46 – Христос со врзани ра це го водат шест-
мина војници меѓу кои и еден млад Евреин,47 а 
пред нив Си мон Кири не ецот чекори со крстот на 
рамо. Видно зголе ме на е фигурата на постари-
от човек со прекриена глава, кој со кошни чката 
клинци е во пре дниот план на сликата. (Сл. 11)
Mеѓу Страстите овде и на северениот ѕид во иста-
та зона се вклучени големи ком по зи ции, познати 
како Извори на премудроста на све ти те цр  ко вни 
отци Јован Зла   тоуст и Григориј Богослов.48 Би-
дејќи се релативно ретки во ѕидното сликарство, 
при што најра ни те во Македонија се од XIV век 

45 Радојчић С., Пилатов суд у византијском сликар-
ству раног XIV века, ЗРВИ XII (Београд 1971), 293-
312. За менувањето на иконографијата во поствизанти-
скиот период, опширно и со примери кај Серафимова, 
Кучеви шки манастир, 81-82.

11. Патот на Голгота, наос, јужен ѕид
11. Road to Golgotha, nave, south wall

46 Поточно, овде не е вклучена кавалкадата со Пилат, 
што во овој период е широко распространета, сп. Пе-
јић, Манастир Пустиња, 108-109 и Серафимова, 
Кучеви шки манастир, 82-83.
47 Погрешно се наведува присуството на Богородица 
кај Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 98; Ќорнаков, 45.
48 Идентификација на сцените кај Мано-Зиси, 272 (не-
целосно) и кај Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 103-
104, со кус опис и повремени лапсуси во именувањето 
на светителите. За изработка на цртежите од овие ком-
по зиции изразувам срдечна благодарност на истори-
чарката на уметноста м-р Јехона Спахиу.
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(Лесново и Пса ча),49 a најблискиот пре т хо ден 
при мер вр зан за про сторот на наосот е во Погано-

12. Испивање на премудроста на св. Јован Златоуст, 
детаљ,  наос, јужен ѕид

12. Drinking St. John Chrysostom's Wisdom, detail, nave, 
south wall

49 За прикажувањето на светите учители како вистин-
ски извори на христијанската мудрост, чија основа 
се на оѓа во Службата на Трите јерарха (30 јануари), 
в. Velmans T., L’iconographie de la “Fontaine de Vie” 
dans la tradition byzantine à la fin Moyen âge, Syntronon, 
Paris 1968, 122-125; Walter Ch., Art and Ritual of the 
Byzantine church, London 1982, 111-115; Đurić J. V., Les 
docteurs de l'église, Ενφροσύ τον άφιήρωμα στον Μανόλη 
Χατζηδάκη, Αθηνα 1991, 131-132. Во пандантифите на 
куполата во припрата на Лесново (1349 г.) се насликани 
Учителствата на светите отци Јован Златоуст, Василиј 
Велики, Григориј Богослов и Атанасиј Велики. Дета-
лен опис и толкување, ка ко и историјат на темата види 
кај Габелић, нав. дело, 162-167, Т. XXXVIII, XXXIX 
сл.74-77 (со по стара лите ра тура). Со иста местополож-
ба во Св. Никола, Псача (1365-1371), на овие многу 
оште те ни сцени се распознава влијанието од леснов-
ските сликари, сп. Ђорђрвић И., Зидно сли карство срп
ске властеле, Београд 1994, 82, заб. 101. Да потсетиме 
дека на тема тска та ге неза припаѓа и една уникатна 
фреска во олтарскиот простор на охридска Св. Софија: 

во (1499),50 ло гично е да споре ду ваме по че с  то со 
нив при описот на овдешните сцени заради изна-
о ѓање на иконографската тради ција.
Испивањето на премудроста на св. Јован Зла то
уст51 /izpivinh prhm$drosty st}go Iwana Zlato$sty/ 
се одвива во утврден град, со ротонда и трико-
ра бни објекти (цркви) повр зани со велум.52 Гру-
па луѓе приоѓа да се на пие „вода“ што во четири 
моќни млаза исте ку ва од катедрата ви со  ко пот-
крената со скал ници, каде што светиот отец /st{i 
Iwany [Zl]ato [$sty]/ седи и пишува беседа во кни-
гата: bratie mo/e sab[er$]t/i_/p_ /zapo_. Златоуст е 
при ка  жан со препознатливата физиономија, како 
архијереј во црвен фелон и бел омофор со цр   ни 
крстови, но без својот голем писателски пример, 
апосто лот Павле.53 (Сл. 12) Меѓу насо бра ните, 

Грозда нов Ц., Сли ка јављања Пре му дрости св. Јовану 
Златоустом у Св. Софији Охридској, ЗРВИ 19 (1980), 
147-155. Недалеку од Мрзен Оре о вец е позната и  сце-
ната Молитва на св. Јован Златоуст од запа дна та фаса-
да на манастирската црква Св. Никола (1346-1355 г.) 
во Драдња, устроена според традицијата на авторските 
портрети в. Радујко М., Драдњански ма нас тирић II
живопис, Зограф 24 (1996), 25-36, посебно 30-34.
50 За двете композиции со Изворите на премудроста на 
св. Јован Златоуст и на св. Григориј Богослов во пе-
вни    ците од наосот на манастирската црква Св. Јован 
Богослов, во Поганово кај Пирот, в. Grabar A., La pein
tu  re religieuse en Bulgarie, Paris 1928, 338-339; Радој-
чић, Једна сликарска школа, 97-99; Живковић Б., По
га ново, Цртежи фресака, (текст Г. Суботић), Београд 
1986, 23, 27; Геров Г., Пише щите отци на църквата 
и пре  мъдро стта, во: Сборник изследвания в чест на 
проф. Стефан Смядо вски, Со фия 2010, 255-268 (по-
себно 266-268, со постара ли  те  ратура), се осврнува и 
на композициите со слична иконо гра фија во рускиот 
Фера понтов (1502 г.), грчкиот Ди лиу (1542/43 г.) и бу-
гарскиот Карлуковски манастир (1602 г.). 
51 Натпис-легендата во Лесново е Учителство, како и 
на сите четири тамошни сцени (Габелић, 162), а во По-
га  ново е Источник (сп. Живковић, 23).
52 Лесновската слика со Златоуст има трикорабна црква 
со ликот на допојасна Богородица, а во сцената со Ата-
на сиј Велики има ротонда, што се толкува како сим-
болика на Црквата, односно ерусалимската Ротонда 
на Христовото воскресение (Га бе лић, 163, заб. 1173). 
Погановската сцена има цибориум и објект со висока 
ку ла/камбанарија (Живковић, нав. место). Велуми се 
насликани во двата споменика.
53 Во Лесново е великосхимник, како и другите тројца 
црковни отци (Габелић, нав. место); во припатата на 
Ди   лиу исто така (сп. Μοναστηρια Νησου Ιωαννινων, 
Ζωγραφικη, Ιωαννινα 1993, πίν. 436, сл. 436); во Пога-
ново е архи је реј (со полиставрион, сп. Живковић, нав. 
место) како и во наосот на Ферапонтовската црква (со 
фелон и омо    фор, сп. илустрација на http://www.dionisy.
com/museum/120/190/index.shtml), и секаде е придру-
жен од апостол Павле.
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раздвижени и со чаши/пехари в рака, има велико-
дос то јници, гологлави и со црвени клобучести ка-
пи, двајца цареви кои ико нографски по тсет у ваат 
на Давид и Соло мон, еден велико схи мник и по-
веќемина мона си на различна во зраст.54 (Сл. 13) 
Во компо зи  циите што ги споредуваме нема царе-
ви како во Мрзен Ореовец. 
Следува Распетието /_ X+vo/, во кое покрај сре-
дишната Христова фигура на крст се рас  пнати 
уште двајцата осудени. (Сл. 14) Богородица е со 
молитвено прекрс тени раце на гра дите, придруже-
на од две жени со ореоли, а отспротива тагува Јо-
ван Бого слов. Непо сре дно зад Јован стои копјено-
сец без војничка облека и со прстот покажува кон 
Христос пре по зна вајќи во него Бог.55 Во подножје-

то од карпата со Хри сто виот крст, крај вообичае-
но на  сли каниот череп се напишани и две букви со 
титли /G*A*/, кои може да се разберат како акро  ним 
за Г(роб) А(дамов) или, пак, за Г(олгот)А.56 
Во истата зона на северниот ѕид, Оплакувањето 
на Христос е пред Крстот надвор од градската 
тврдина, каде што меѓу две карпи тој лежи на одар 
пре кри ен со драпирана тка енина. Богородица му 
го ба кнува лицето, седејќи на стол во придру жба 
на Марија, мај ка та на Јаков, и Марија Ма гда  лена 
која тажи со високо раширени раце. Јосиф од 
Ари ма  те ја му ја држи раката на Хри стос и ја теши 
Марија на Јаков, додека Јован Богослов, бри шеј-
ќи сол зи, седи крај Христовите нозе. Во задни-
от план Никодим го подго твува погребу ва њето /

54 Лесновскиот пример прикажува фигури во бела 
одежда со клобучести капи, за кои се претпоствува 
дека се све ште ници од понизок ранг, потоа дворјани 
со трироги шапки или гологлави, и монаси (Габелић, 
162,164). Освен великодостојници со клобучести капи 
и монаси, во Поганово и во Дилиу има и по еден ар-
хијереј во по ли  ставрион (сп. нав. места). Ферапонтов-
ската сцена има гологлави фигури во хитон и химатион 
(апо ст оли ?) и еден млад лик во стихар. 
55 За конфузијата во прикажувањето на оваа личност 
што била предизвикана од различното толкување на 
евангелските текстови в. Марковић М., Циклус Вели-
ких празника, во: Дечани, 111.

13. Испивање на премудроста на св. Јован Златоуст
13. Drinking St. John Chrysostom's Wisdom

56 Според познатите извори за Голгота кај Матеј (27,33) 
и Марко (15,22), односно за Черепница кај Лука (23, 
26), односно за место Лобное кај Јован (19,17). Постап-
ката овде е своевидна скромна алузија на идејата за по-
бедата на крстот, којашто во поблиската и пошироката 
околина (Полошко, Трескавец, Метеори) некогаш се 
изра зу ва ла многу поинвентивно, сп. Радојчић, Једна 
сликарска школа, 90-93; Ђу рић Ј. В., Поло шко – Хи
лан дарски метох и Дра гу шинова гробница, Зборник 
Народног музеја 8 (Београд 1975), 333-336; Geor gitso-
yanni N. E., Les Peintures murales du Vieux Catholicon 
du Monastère de la Transfiguration aux Mé té o res (1483), 
Athènes 1993, 154-155.
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porgebhnie X+vo/. Карактери сти чно за сцената, која 
инаку во целина ја сле ди иконо гра  фи  ја та којашто 
постепено се развива од XV век,57 е замената на 
местата на Јо сиф и Јован, како што биле прика-
жани и во манастирската цр ква Пре ображение на 
Метеори (1483 г.).58 Особени де тали се што Јован 
Богослов се ди на стол како Богородичиниот и 
успоко ју ва чкиот гест на Јоси фа кон Марија Ја ко-
влева. (Сл. 15)
Испивањето на премудроста на св. Григориј 
Богослов (izpivinh prhm$drosty st}go/ Grigwrie 
bg+oslov),59 е иконографски по инакво од сродната 
сцена посветена на големиот литургичар отспро-

тива. Амбиентот е изменет со по ви со ки кули на 
тврдината, а пред трико рабната од двете градби 
има висока макара за кла де нец.60 Огромниот кру-
жен бунар е по мес тен во централ ни от дел и од 
него исте куваат млазеви „вода“ низ повеќе отво-
ри, сле вајќи се со оние што извираат од катедрата 
на св. Григориј Богослов.61 (Сл. 16) Отецот е об-
лечен во светлосив фелон и црвен омофор, пи шу-
ва во отворената книга (bva gi/_rf/ _) и крај себе 
има свиток (bvie/_vnn/_a), но текстовите се не-
распознатливи.62 Зголемен е бројот на „жедните“ 
кои се хиерархиски групирани. Околу бу нарот се 
великодостојници и све ш теници од понизок ранг, 
гологлави или со раз лични ка пи, како и четворица 
со круни. Од двете групи монаси во долната зона, 
едни пи јат од бу на рот, додека другите се поблизу 

57 Со повеќе балкански примери од XV и XVI век кај 
Вълева Ц., За един иконографски вариант на сцена-
та Опла кване от XV век, Ниш и Византија, Зборник 
радова VI, Ниш 2008, 263-272 и Спахиу Ј., Стра
дал ниот циклус во црквата Свети Никола Топлички, 
Balcanoslavica 37-39 (Прилеп 2010), 59-60.
58 Georgitsoyanni, 159-161, pl. 52.1.
59 Во Поганово (Живковић, 27) е насловена со Длабо-
чина /gl¢bina/ на премудроста (за glœbina сп. Старо
сло венскомакедонски речник со грчки паралели, редак-
тор В. Деспо дова, Прилеп-Скопје 1999, 85). Со своите 
ис тра жувања на христијанската вистина св. Григориј 
претставувал храна полна со длабочина на Божестве-
но ста, а „длабочината на неговиот дух“ се споменува 
и во тропарот за 30 јануари на неговата служба (Булга-

14. Распетие,  наос, јужен ѕид
14. The Crucifixion, nave, south wall

ковъ В. С., Настольная книга для священноцерковно
служителей, Москва 1993, 56). 
60 Макарата е насликана и во лесновската и во поганов-
ската сцена со Григориј Богослов, со тоа што во пр ва-
та бунарот е со крстеста, а во втората со четирилисна 
форма (Га бе лић, сл.77; Живковић, 27).
61 Погрешен е наводот дека зад св. Григориј стои апос-
тол Петар (Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 104).
62 Отецот во Лесново, исто така, пишува книга со сви-
ток пред себе. Како архијереј во полистраврион, тој во 
По   ганово е прикажан само со свиток в рака (сп. нав. 
места).
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до катедрата и таму се напојуваат.63 Зад мона си-
те во ле виот агол од сцената, сосема издвоен се-
ди корпулентен великосхимник со тур бан и свр-
тен гледа кон „изворите“ со спокојно по    ложени 
раце на ко ле ната. За овој лик без оре ол, пре  т -
постaвуваме дека е хи мнографот Јован Да маскин. 
(Сл. 17) Неговото присуство во сцената со св. 
Григориј Бого слов има ос нова најнапред поради 
нивната книжевна повр за ност.64 Идеја та за кни-
жевното дело како свеж извор од кој се напојуваат 
читателите е оп што место кај ви зантиските писа-
тели,65 но св. Јован Дамаскин беседел за светиот 

гроб ка ко за фонтана, из вор, кладенец на спасе ни-
ето,66 подеднакво и за Богородица „неисцрпниот 
ис то чник“, како што ја нарекува во Лес ново.67 Да-
маскиновото житие вели дека самата Пре чиста за 
него збо ру вала како за извор што може од себе да 
лее слатка вода, онаа што посакал да ја пие Давид, 
што Христос и ја ветил на Са мар јан ка та, и дека 
жедните треба да итаат кон таа вода.68

Сцената Миро но си ци на гробот /anggly va kameny 
shdh/, е вооби ча ено конци пи  рана според текстот 
на еванге ли сти те Матеј (28, 1-8) и Марко (16, 1-7): 
три же ни со оре оли но сат миро на Хри стовиот 
гроб; ангелот во белузлав хитон и црвен хима ти-
он, со ви со ко ра ши  рени крилја седи на капак од 
саркофаг и со обете раце им го покажува празни-
от гроб ка  де што останал посмртниот повој; при 
дното на карпата, околу сарко фа гот се групата 
заспа ни војници.
Воскресението /_nie X+vo/ со иконографија на 
Слегувањето во ад е компонирано така што на 
пеколната темнина и е посветена третина од про -
сторот на сликата. (Сл. 18) Овде ан ге лот Госпо дов 

15. Оплагување, наос, северен ѕид
15. Lamentation, nave, north wall

63 Освен што нема цареви, групирањето на фигурите е 
многу слично и во Поганово (Живковић, 27). 
64 Квантитативната поезија на св. Григориј била при-
мер во Дамаскиновото создавање бројни канони. Нај-
про чуеното де ло на Назијанскиот учител, „Пет слова 
за богословието“, е особено поврзано со третиот дел 
догматски погледи во Дамаскиновата творба „Источник 
на зна е њето“. Автор е на книгите “Изложение на пра-
вославната вера“, „Света Тро ица“, „Трисвета песна“, 
на воскресни служби, реформатор е на Октоихот и т.н 
(Мирковић Л., Православна литур ги ка, Први општи 
део, Бе о град 1982, 248-249; Християнство, Энциклопе-
дический словар, Том 1, Mосква 1993, 442-443, 625). 
65 Радојчић, Једна сликарска школа, 98, по повод сце-
ната во Поганово.

66 Under wo od A. P., The Fountain of Life in manuscripts of 
the Gospels, DOP 5 (1950), посебно 96-97, n. 217. 
67 Га бе лић, 180-181.
68 Поповић д-р Јустин, Житија светих за децембар, 
Београд 1977, 119.
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го победува подземниот господар влечејќи го за 
коса и прободувајќи го со кус меч. Неретко прика-
жуван како го врзува Велзевул или го прободува 
со копје, анге лот во оваа сце на се слика уште во 
средновековните ракописи и споменици,69 како и 
подо цна, на при мер, во То пличкиот манастир,70 
во костурските цркви Панагиа Мавриотиса-пара-
клис на Св. Јо ван Богослов, Панагиа Расиотиса,71 
Св. Димитриј Елеусас,72 но и во све то гор ски те 
манастири73 итн. Над адската пештера, врз вкрс-

тените, скршени адски вра ти, до ми нан тната Хри-
сто ва фигура стои во ели псовидна мандорла. 
Христос облечен во црве но е свр тен надесно, кон 
групата од ко ја со левата рака најпрвин Адама 
го повлекува од ра   бот на бездната. Меѓу дру гите 
што во скре снуваат се препознава Јован Претеча. 
Зад Хри   ста, пак, на карпата се ди Ева пода вајќи 
раце, и група старозаветни праведни ци пре дво-
де ни од Давид и Соломон. Во композицијата со 
нерамномерен однос на Христос кон пра ро    ди те-
лите,74 во скре сна тите не се прикажани во ковче-
зи/саркофази, што не е вообичаено.
Од долниот дел на Вознесението во најгорната 
зона на источниот ѕид, за жал, со сигурност се гле-
да само св. Риза растегната во рацете на две фи-
гури (апостоли?),75 што би упатувало на едно од 

69 Покровский Н. В., Евангелие въ памятникахъ иконог-
рафіи преимущественно византийскихъ и русскихъ, 
С.-Петербургъ 1892, цртеж 188,190; Радовановић Ј., 
Јединствене представе Васкрсења Христовог у срп-
ском сликарству XIV века, во: Иконографска истра-
живања српског сликарства XIII и XIV века, САНУ, 
Београд 1988, 95, заб. 41; Марковић, нав. дело, 112-
118; Суботић Г., Почетци монашког живота и црква 
манастира Сре тења у Метеорима, ЗЛУ 2 (Нови САД 
1965), 166, сл. 21 и други.
70 Спахиу, Празничните сцени, 345-347, сл. 10, која ја 
наведува и сцената (по 1532 г.) во црквата Панагиа Му-
зевики во Костур.
71 Πελεκανίδης Στ., Καστορία I, πίν. 207, 221.
72 Παϊσιδου Π. Μ., Οι Τοιχογρφίες του 17ου Αιωνα στους Να-
ους της Καστορίας, Συμβολή στη μελέτη της μνημεικής ζωγρα-
φικης τυς δυτικής Μακεδονίας, Αθηνα 2002, 85, Πίν. 48α.
73 Millet G., Monument de l’Athos, I, Les peintures, Paris 
1927, 129.1 (Лавра), 223.1 (Дохијар); за Дионисијат сп. 
Βοκοτόπουλος Λ. Π., Ιερά Μονή Διονυσίου, Οί Τοιχογρφίες 
του Καθολικου, Αγιον Ορος 2003, πίν. 254.

74 Не е ретко, но сепак, во помал број случаи откол-
ку решенијата кога Адам и Ева се „на иста страна“, 
одно сно симетричните решенија под влијание на ли-
тургиските стихови (Бабић Г., Краљева црква у Сту-
деници, 158-159). Таква е, на пример, поставеноста на 
Христос во сцената од XIV век во ексонартексот во 
Ватопед (Millet, 92.2), во сел ската црква од 70-те на 
XVI век во Готовуша (Петковић, нав. дело, сл. 67), ко-
стур скиот Св. Ди ми трија Елеусас (Παϊσιδου Π. Μ., нав. 
место) или во манастирскиот параклис Св. Јован Бо-
гослов (Св. Нико ла) од 1627 г. на демир хи сарско Сле-
пче (лични белешки).
75 Иако фреската била значително оштетена уште 
одамна, овде е видена и Богородица меѓу апостолите, 
сп. Топузова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 102.

16. Испивање на премудроста на св. Григориј Богослов, детаљ, наос, северен ѕид
16. Drinking St. Gregory the Teologian’s Wisdom, nave, north wall
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иконографски честите решенија карактери сти чни 
за балканскиот простор од XIV, XV и XVI век.76 
Во црквата нема зона со медалјони, а единстве-
ните поединечни допојасни пре тста ви се на две 
свети великомаченици на западиот ѕид, од обе-
те страни на ктиторскиот натпис. Фрон      тал но се 
прикажа ни како икони, со маченички крстови и 
отворени дланки. Јуж но е најверојатно св. Не-
дела /st}a _/ (7 јули),77 со бел превез и кру на, во 
црвена наметка укра се на со би     сери.78 Во ли кот 
на св. Петка /st}a petka/ прикажана на север како 
калуѓерка, би ја пре по   зна  ле Епи ват ска та (Трнов-
ска) преподобна (14 октомври), меѓутоа во прак-
тиката, со исти ов изглед честопати се из ра  зува и 
култот кон Римската ма че ница (26 јули).79 Неза ви -

сно од дилеми те, тие се меѓу најпопуларните и за-
еднички при  кажувани светителки, спо ред бро јни 
поствизантиски примери, честопати во за па дни те 
де лови од хра мот.
Почнувајќи од иконостасната преграда на јужни-
от и потоа продолжувајќи на се вер ниот ѕид, во 
најдолната зона од наосот стојат светите: Ѓор ѓи /
[st+i] Gewrgfe/, Димитриј /st+i D[imit]rie/, Проко-
пиј /[st+i Pro]kopie/, Нестор /st+i Nestor/, Мер ку  риј 
/st+i Merk$rfe/, Евстратиј /st+i Estatfe/; (з-и) Евге-
ниј, Орест, Теодор Ти рон и Теодор Стра  тилат.80 
После дниве четворица посигурно ги идентифи-
куваме и спо ред леген ди те напи ша ни во XIX век, 
кога нивните типолошки кара кте ри сти ки делум-
но се измениле, но зна чителениот број ико но-
графски елементи зачувани од првобитното сли-
карство ја потвр ду  ва веродо стој но ста на изборот 
на светците. Сите се облечени во облека на маче-
ни ци, со долги туни ки и наметки во променливи 
колористички комбинации, освен св. Мер ку риј, 
кој е со воена опре ма и поднаведнат си ја прове-
рува стрелата – неговата најче с та поза во пост-

17. Испивање на премудроста на св. Григориј Богослов
17. Drinking St. Gregory the Teologian’s Wisdom

76 За светата Риза во рамките на Христовото вознесе-
ние в. Пејић С., Мандилион у послевизантијској уме
тно сти, ЗЛУ 34-35 (2003), 86-88, со повеќе примери 
и од Македонија.
77 Некогаш, изгледа, легендата била видлива и оваа ма-
ченица е идентификувана заедно со св. Петка кај То пу -
зо ва-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 104.
78 Не е исклучено да била и св. Катарина (24 ноември) 
која се слика со оваа иконо гра фија, сп. Суботић, Св. 
Кон стантин и Јелена у Охриду, 52, сх. 7; Поповска-
Коробар В., Зидно сликарство с краја XV ве ка у манас
тир  ској цркви Свете Петке код Брајчина, ЗРВИ 44/2 
(2007), 549-565, посебно 560, со по  ста  ра лите ра тура. 
79 Суботић, нав. дело, 89-101; Αρχημ. Κουκιαρης, Ο κύ-
κλος του βίος τυς Αγιας Παρασκεβης Ρωμαίς καί τυς έξ Ικο-
ωνίου στή χριστιανική τέχνη, Αθηνα 1994 (Summary, 198-
203); Магловски Ј., О београдском култу свете Петке 

Српске и манастиру Фенеку, Зборник радова Народ-
ног музеја XVIII/2 (Београд 2007), 117–150; По пов ска-
Коробар, нав. дело, 552-553, со по  ве ќе примери.
80 Освен што наместо Евгениј (_nfe) е препознаен Ак-
сентиј, другите маченици се идентификувани и кај То-
пу зова-Ка ре   ска ‒ Митрев ски, 94-95; Ќорнаков, 42-43. 
Тие наведуваат дека веднаш до иконостасот бил претс-
та вен и па тронот св. Никола, што не е точно бидејќи 
го проверивме местото под конструкцијата од XIX век. 
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ви зан  тиско време. Св. Евстратиј, водечката лич-
ност од групата Петозарни ма че ници, се препо-
знава и по типи чната бела шамија врз рамената.81 
Велмошките широки, бели капи со украси, овде 
ги но сат само све тите Ѓорѓи и Димитриј. (Сл. 19) 
Таа иконо гра фија со ко ја се при ка жуваат и други 
маче ници-во ини е карактеристична за монумен-
тал ното сли кар ство во дие це зата на Охри дска та 
архие пи  ско  пија, што се забележува од среди на та 
на XIV век и на та му многу често се пра  к ти  кува.82 
Невообича еното е што освен нив двај ца, басту ми 
за пот пи рање, пред себе или под ми шка, имаат 
сите насликани фигури. Исклучок е св. Евгениј, 

кој е со напред отворена дланка и држи маченич-
ки крст. Програ мска осо бе  ност е при ка жу ва њето 
на тројцата од Петозарните маченици во цел раст, 
што и во сре дно   ве  ко вните спо ме ни ци е реткост 
и се објаснува со нивното фунерарно значење.83 
(Сл. 20) За помла ди от пример од при пра та та на 
Сливни чкиот манастир, каде што сите петми на се 
насли ка ни во близина на Деиси сот, има основа, 
исто така, толкувањето со нивната за стап ничка 
способност на По сле дни от суд.84 
На западниот ѕид јужно од влезот е архангелот 
Михаил, неговото вообичаено место спо ред апот-
ропејската и улогата на психопомт.85 Иако е при-
лично натсликуван, опш ти  те иконографски црти 
се задржани – стои фронтално како воин со меч 

18. Слегувањето во ад, северен ѕид во олтарски простор
18. The Descent into Hell, altar, north wall

81 Габелић С., Представе Петозарних мученика у црк-
ви Светог Стефана у Кончи, Зограф 29 (2002/2003), 
191-198. Овде цитираме според истата, Манастир 
Конче, Београд 2008, 127-137 (посебно за де та љот 128, 
заб. 591).
82 Грозданов Ц., Христос Цар, Богородица царица, Не-
беските сили и светите воини во живописот од XIV 
и XV век во Трескавец, Културно наследство XII-XIII 
(1988), 5-20 со постара литература; истиот, Исус Хри
стос Цар над царевима у живопису Охридске архие-
пископије од XV до XVII века, Зограф 27 (2000), 151-
150). Лите ра турата за овие примери е обемна и главно 
е содржана во монографското прикажување на споме-
ни ците. 

83 Габелић, Манастир Конче, 135-136.
84 Поповска-Коробар, Сликарството во Сливничкиот 
манастир, 212-213. Да споменеме дека по углед на црк-
вата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино, во истоимениот 
храм во Младо Нагоричино, датиран во последната че-
твртина на XVI век, тројца од овие маченици се насли-
кани непосредно до иконостасот на јужниот ѕид (Маш-
ниќ М. М., Ѕи дно то сликарство на црквата Св. Ѓорѓи 
Победоносец во Младо Нагоричане, Зборник за средно-
вековна уме тност бр. 6 (2007), 131-149, посебно 137).
85 Габелић С., Циклус арханђела у византијској умет-
ности, Београд 1991, 18-36.
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потпрен на ра мото и сфера со Христов монограм 
во левата рака. Северно од влезот, каде што на до-
вратници се сликани голго тски крстови со акро-
нимот F{S X{S N}IK}A, следува претставата на светата 
цар ска двојка Кон стантин и Елена, во најголем 
дел натсликани во XIX век. Тоа се слу чи ло и во 
ком по зицијата Деисис, последната на северниот 
ѕид до иконостасот, местото што најче сто го зазе-
мала во малите охридски цркви уште од XIV и XV 
век. По сè изгледа де ка едноста вната концепција 
на првобитната слика не е менувана – покрај 
Христос кој благо сло вува и држи затворено еван-
гелие стојат Богородица и св. Јован Претеча со 
молитвено по да  дени раце.

* * *

Тематската програма во мрзенореовечката гроби-
шна црква е со бо го сло в ски учена замисла, каде 
што во традиционалните иконографски рамки се 
внесени суптил ни промени и со нив таа станува 
посебна.
Целосното при су ството на света Трои ца како 
бо же ствена власт на небо то акцен ти  рано го из-
разува сводот. Во потрагата по визуели за ција на 
текстовите од црковната поезија, богословските 
тол ку вања и литургиската практика, нарачателот 
и слика ри те се опре де лиле за варијанта којашто 
Символот на верата концизно ќе го искажува на 
малата сво дна по вр шина, варијанта што за тоа 
време стои на крстопатот меѓу различните ико-
но графски интерпретации на три едниот Бог.86 
Одбрана е задо во лувачки јасна слика за право сла-
вните верници – Богородица која е и молителка, 
со помош на Отецот и светиот Дух (Са ваот со 
гулаб) го отело тво рува Синот, кој откако воскре-
снал и се воз несол седнал до Отецот на престо-
лот во Небе с ното царство. Во XVI век во Маке-
донија  уште пре овла дува ехото на „старинските“ 
решенија за тринитарната идеја од беску пол ни те 
ох ри дски цркви во XIV и XV век. Со различна 
иконографска структура и низ повеќе слики, че-
тири зна чајни споменици во своите сводови ја 
искажуваат истата програмска идеја: наосот на 
То пличкиот манастир (1536/7),87 и селските црк-
ви во Скопско, Св. Ѓорѓи (1548) во Ба ња ни,88 Св. 

Атанасиј (1565) во Шишево89 и Св. Спас (1576) во 
Добри Дол.90 Поради при су ството на Бо го родица, 
содржински најблизок до мрзенореовечкиот е 
примерот во Добри Дол. И по не по л ни двае сет 
години, иконо гра фијата на Отецот со св. Дух од 
Мрзен Оре овец, во сли чен кон текст ќе се појави 
во припра та та на Сливничкиот манастир, каде 
што сли кале мај стори од Костурско по на рачка на 
богословски образовано лице.91 На нашиве прос-
тори не зажи ве ало тогаш веќе со вре меното оли-
котворување на Бо жја та три нитарност со иконог-
рафијата на Сопре столност – заеднички седнати 

19. Св. Димитриј, наос, јужен ѕид
19. St. Demetrius, nave, south wall

86 За богословските толкувања на едносушноста на св. 
Троица в. Поповић Ј., Догматика I, Београд 1980, 127-130.
87 Детален опис кај Спахиу Ј., Сликарството во нао-
сот на црквата Свети Никола во Топличкиот мана-
стир во Демирхисарско, магистерски труд, Филозоф-
ски факултет, УКИМ, Скопје 2010, 50-54. 
88 Поповска-Коробар В., во: Македонско културно на-
следство, Христијански споменици, Скопје 2008, 52.

89 Петковић С., Зидно сликар ство, 164.
90 Видоевска, Црква Св. Спас,168.
91 Поповска-Коробар, Сведоштвата за Христовата 
двојна природа,нав. место; истата, Сликарството во 
Сливничкиот манастир, 213-223 и натаму.



176

на пре стол Отецот и Синот со св. Дух (гулабот) 
по ме ѓу нив, којашто во монументалното сликар-
ство се појави ла во прва та половина на XVI век.92

Дваесетте композиции од циклусите на Великите 
празници, Христовата јавна деј ност и Страдања-
та, распоредени со неомеѓена динамика во горни-
те зони, нарациски се едноставни, дури архаични, 
и во нив пробликнува по некое иконографско из-
ненадување само како ре зул тат на авторска интер-
претација на канонските и апокрифни текстови. Во 
оваа смисла се издвојуваат претставите на Воскре-
сението на Лазар, Тајната вечера и Опла ку ва њето. 
Појавата на композициите Испивање на премуд-
роста на црковните отци св. Јован Зла то уст и св. 
Гри гориј Богослов помеѓу сликите на клучните 
моменти од евангелската ис   то  ри  ја и праз ни ците 
на литургиската година, овде е највпечатлива-

та програмска карак те  рис ти-
ка. До се га таквите беа познати 
како тематски дел само во ма-
настирски цркви. Низ тополо-
гијата на сцените од Христо-
лошките ци    клу си, осо бе но со 
поставеноста непосредно до 
Распетието, Оплакувањето и 
Вос кре  се  ни е то/ Ми ро но си ците 
на Христовиот гроб, двете ком-
позиции тука имаат соодветно 
алегорично значење во нагла-
сувањето на сотерио ло ш ки от 
и есхато ло шкиот контекст. Во 
XVI век оте ч ките слова може-
ле да повлијаат врз креи ра  ње то 
на про грамската целина пре ку 
рако пи сите од плод ни те скрип-
тор ски центри во Ма ке до ни-
ја.93 Мотивирачки книжевен 
извор би била, на пример, Зла-
тоус то ва та хомилија „За гро-
биштата и за крст от“, пригодна 
за намената на црквата во Мр-
зен Оре   овец.94 Иконографските 
сличности со сродните сцени 
на Учителствата на црковните 
отци во Лесново и Изворите на 
премудроста на отците во Пога-
ново би упатувале на следење 
иста ли ковна тра  диција повр-
зана со костурски сликарски 
работилници од сре дината на 

92 Kuyumdzhieva M., The Face of God’s Divinity: Some 
Remarks on the Origin, Models and Content of the Trinity 
ima ges of Synthronoi Type in PostByzantine Paintings, 
Scripta & e-scripta 5/2007, 161-177, со постара лите ра тура.

93 Поп-Атанасов Ѓ. и други, Скрипторски центри во 
Средновековна Македонија, Скопје 1997, 19 и натаму 
на повеќе места (за вклучени сло ва на Златоуст, Јован 
Дамаскин и Григориј Богослов во различни словен-
ски ракописи). Како пример дека и во Мрзен Ореовец 
неко гаш циркулирале ракописи, независно од поинак-
виот книжевен род, потсетуваме на познатиот Тиквеш-
ки зборник од крајот на XV век, кој е пронајден овде и 
се наоѓа во Софија (НБКМ бр. 677), сп. Јакимовска-То-
шиќ М., Македонската книжевност во XV век, Скопје 
2001, 205-208, со постарата литература.
94 Идејата за беседата изгово ре на од св. Јован Злато уст 
на Вели ки петок во некоја гроби ш на црква, ја доби-
ваме од нејзината анализа што ја напра вил Војислав Ј. 
Ѓу риќ заради тол  ку вање на иконографи јата на Распе-
ти ето и него вите тематски идејни рамки во на о сот на 
Полошко (Ђу рић, По ло  шко, 335-342). Од поентите на 
беседата го парафразираме образложението во врска 
со обичајот за собирање на гробиштата: на тоа место, 
кај што мноштво мртви лежат, токму во тој ден Исус 
слезе при мртвите; со распнувањето и слегувањето во 
адот Христос ја победи смртта и тоа е чудесната заслу-
га на крстот (исто, 335).

20. Св. Евстратиј, детаљ, наос  јужен ѕид
St. Eustratius, detail, nave, south wall
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XIV, одно сно последната четвртина на XV век.95 
Освен насловувањето, позна чајните разли ки во 
овдеш ните фрески се отсуството на апостол Пав-
ле покрај Јован Златоуст, вклучува ње то на Јован 
Да мас кин во сцената со Гри гориј Богослов, како 
и присуството на староза ве тни  те цареви околу 
изво ри те. Не е исклучено дека нарачателот на 
програмата, тематскиот избор можел да го напра-
ви според веќе видени примери во наведените два 
постари споменика или, пак, во некои други што 
не се зачувани. 
Во застапничката молитва за спасение, почесното 
место овде не го за зема патронот на црквата, св. 
Никола скоропомошникот и чудотворец, туку тој е 
ис такнат во фасадната ни ша и учествува во Служ-
бата на светата литургија. Околу Деисисот се по-
ста вени најпо пу ларните воини-маченици, како и 
тројца од групата Петчисленици со сепулкрална 
улога при влезот во црквата. Како застапнички 
на упокоените, не случајно тука се насликани и 
светите великомаченици св. Петка и св. Недела, 
симболично потсетувајќи на Христовиот велипе-
точен и неделен ден.

* * *

Во услови на актуелната состојба на живописот 
неблагодарно е да се суди за ликов ни   от квалитет 
и за вештината на сликарите. Веројатно работеле 
двајца мајстори кои се одли    куваат со заеднички 
стилски карактеристики. Фигурите ги наслика-
ле издолжени, без во лумен, со нагласен цртеж 
во еден потег, наместа невнимателен. Нозете се 
тенки, со го  леми стапала, особено Христовите, а 
рацете се со недообликувани дланки. Инкарнатот 
тешко се согледува, и само според некое подобро 
зачувано лице, како на св. Петар Алекс ан  дриски, 
св. Роман или св. Ѓорѓи, би рекле дека светлиот 
окер е згаснуван со зеленикава ни јанса, за потоа 
целиот лик да биде врамен со темнокафена ли-
нија. Косата е извлекувана во рамномерни и уред-

ни прамени. Од цртите на лицето се издвојуваат 
носот со нагласено за  о блени, крупни носници, 
бадемастите очи и умерено големите, едностав-
ни ушни школ ки. Ореолите се окер, со двојна 
кру жни ца, потенка кафена и подебела бе ла од 
на дво реш на та страна. Анатомските пропорции 
варираат во зависност од намерата да се долови 
дви же ње то на фигурите низ плановите во сцена-
та, што на сликарите тешко им одело од рака, та ка 
што некои лебдат. Облеката е едноставна, круто 
линеарно драпи рана, освен одеждите украсени со 
крупни растителни орнамнети на одделни лико-
ви во Испивањето на прему дроста на црковните 
отци и кај некои од великомачениците во првата 
зона. Во компози циите прави впечаток што на 
фо нот од педантно сликана архитектура, односно 
едноставен карпест пејзаж со ниска еднолична 
вегетација, се истакнува мебелот, кладенците или 
пред мети со зголемени ди мензии. Колористички-
те белези не може да ги дефинираме поради ош-
тетеноста и слабата технологија. Тие се, изгледа, 
прилично редуцирани на црвената, зелената и 
жолтата боја, кои разблажувани со белата доби-
вале свои нијанси. Останал доми нан тен потемне-
ти от цинобер од покривите на сликаните градби 
и од облеките.
Улогата на ктиторите во тематскиот распоред на 
фреските, чиешто настанување сега се поместу-
ва за 110 години порано одошто се мислеше, е 
очигледна и веројатно е дека во тоа учествувале 
и двајцата свештеници, Стојан и Апостол, наве-
дени во ктитор ски от натпис. Кој бил ангажиран 
за декорација на црквата не знаеме и немаме ди    -
рек тни ли ков ни аналогии. Иконографските и 
стилски одлики на делото од анонимниве слика-
ри се засновани врз постари примери, посе бно на 
предлошки од времето кон крајот на XV и првата 
половина на XVI век, долготрајно при ме ну вани 
од мноштво мајстори израснати на уметничката 
традиција негувана низ ох ридско-костурските 
културни рела ции. 

95 За сликарите во лесновската припрата в. Габелић, 
Лесново, 213-216; Ђорђевић И., О зидном сликарству 
XIV века у костурској цркви Светог Ђорђа του Βουνού, 
Трећа конференција југословенских византолога, Ви -
зан  то лошки институт САНУ, посебна издања књ. 25 - 
Народни музеј Крушевац, студије и монографије књ. 
2, Београд - Крушевац 2002, 450-460. За сликарите 
во Поганово в. Радојчић, Једна сликарска школа, 97-
101; Суботић Г., Костурска сликарска школа. Наслеђе 
и образовање домаћих радионица, Глас CCLXXXIV, 
САНУ, Одељење историјских наука, књ. 10 (Београд 
1998), 109-131.
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The cemetery church of St. Nicholas at Mrzen Oreo-
vec village in the vicinity of Kavadarci has been dat-
ed to 1694, as result of a mistaken reading of the nu-
merical value of the letters in the donor’s inscription. 
This paper corrects the dating for 110 years (1584), 
completes the comprehension of the theme program, 
the iconographic and stylistic features, and catego-
rizes the painting to ensembles of the 16th century re-
gional artistic space.
The single nave church was not decorated on the 
façade except the bust image of the patron saint was 
painted at the niche above the entrance. High humid-
ity and dust severely damaged the fresco paintings in 
the church, and in the area where the semi vaults join 
the walls they have fallen off. The first layer of paint-
ing in the lower zone of the nave was partially re-
painted in the 19th century, when the high iconostasis 
was also assembled. The theme program is not typi-
cal for the single nave churches of this period, and 
there are several iconographic features and specific 
arrangement that were visible when the iconostasis 
was lower. The narrative rhythm is a combination of 
the traditional disposition with the chronological se-
quence of events from Christ’s life.
On the crown of the vault, from East to West, the 
following depictions are shown: Christ from the 
Ascension, Christ Sabaoth with a Dove/The Holy 
Spirit, Christ Pantocrator with the symbols of the 
Evangelists, and the Virgin Orans. With this pres-
ence of the Holy Trinity the divine rule in Haven is 
accentuated. A satisfactory image selection for the 
Orthodox believers was chosen – the praying Virgin 
with the assistance of the Holy Father and the Holy 
Spirit (Sabaoth with the Dove) epitomizes the Son, 
who resurrected and ascended, sat on the throne next 
to the Holy Father in the Celestial kingdom. Most 
likely the preserved traces of inscriptions around the 
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Sabaoth are from the Psalm 101 (102), 19-22, while 
part of the hymn Axion estin (Dostojno est) was cited 
around the Holy Virgin medallion. 
The Liturgy themes in the altar are depicted in the 
standard manner: the dogma of the incarnation is 
shown with a large half image of the Virgin Platitera 
in the conch of the apse; the Holy Service is held by 
six holy fathers: Gregory the Theologian, Basil, John 
Chrysostomos, Cyril of Alexandria, Nicholas and 
Athanasius; the semi busts of the deacons Stephan 
and Roman holding chalices are in the niches of the 
prothesis and deaconicon; on the north wall of the 
prothesis the Vision of St. Peter of Alexandria is with 
the episode of Arius.
In the upper zones, the twenty compositions of the 
Cycles of the Feasts, Christ’s public Ministry and 
Passion are connected in a trail of painted architec-
ture and scenery. Beginning from the east wall of the 
altar, and the upper register of the south wall are con-
veyed the Annunciation, Nativity, Visitation, Bap-
tism, Resurrection of Lazarus, Transfiguration, Dor-
mition, Entry into Jerusalem, Healing the Blind Born 
Man, Healing the Hunchbacked Woman, Christ with 
the Samarian Woman, Last Supper, Judas Betrayal, 
Trial before Pilate, Road to Golgotha, Crucifixion, 
Lamentation, Mirofores on Christ Tomb, Descent 
into Hell, and Ascension. The scenes are simple, al-
most archaic; with upsurge of iconographic assert 
which are results of the artist’s interpretation of the 
canonic and apocryphal texts. In this category are the 
depictions of the Resurrection of Lazarus where La-
zarus is portrayed twice – in the death shroud over 
the sarcophagus, and revived seated on the rock; 
The Last Supper – including the man who showed 
the room where the apostles gathered for the Paschal 
(according to Mark 14, 13-15 and Luke 22, 10-12); 
The Lamentation – with the characteristic change of 
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places of Joseph of Arimathea with John the Theo-
logian, the gesture of Joseph comforting the Jacob’s 
mother Mary, as well as the seated John in a chair.
A most distinctive feature among the images of the 
key moments of the biblical history and the feasts of 
the liturgy year, become the compositions designated 
as Drinking of Wisdom of the holy fathers St. John 
Chrisostom and St. Gregory the Theologian. Until 
now similar compositions were known only in the 
thematic program of monastery churches. Through 
the topology of the Christological cycles scenes, 
these two compositions have an adequate allegoric 
meaning, especially placed next to the Crucifixion 
and Lamentation, and near the Resurrection/Miro-
fores on Christ Tomb, and by their inserting the sote-
riological and eschatological context is emphasized. 
Regarding the common iconographic elements, the 
compositions at Mrzen Oreovec have similarities 
with the analogous scenes in Lesnovo and Poganovo 
monasteries, indicating a same painting tradition re-
lated to the Kastorian ateliers from the mid-14th and 
the last quarter of the 15th century. The differences 
are in the designation of the scenes, the absence of 
St. Paul next to St. John Chrisostom, and incorporat-
ing St. John of Damascus in the scene with Gregory 
the Theologian, as well as the presence of the Old 
Testament kings in both compositions. It is possible 
that the one who ordered the program had chosen the 
scenes from older monuments, the two already men-
tioned or other ones that are not preserved today.

Below the Dormition on the west wall, icon like im-
ages of the holy martyrs Nedela (Kyriaki) and Petka 
(Paraskevy) are on both sides of the donor’s inscrip-
tion. South and north of the entrance are the full fig-
ures of the Archangel Michael and the Holy Constan-
tine and Helen, while images of Golgotha crosses are 
painted on the doorpost.
In the supportive prayer for salvation the patron saint 
of the church St. Nicholas, the swift giver and mira-
cle worker is not given a honorable place, however 
he is exemplified in the façade niche and in the Serv-
ice of the Holy Liturgy. Around the Deesis on the 
north wall, next to the iconostasis, the popular holy 
warriors-martyrs are portrayed mostly as noblemen: 
George, Demetrious, Nestor, Procopius, Mercurius, 
Theodore Tyro and Theodore Stratiles. Full figured 
saints Eustratius, Eugenius and Orestes, from the 
group of the Holy Five Martyrs, signify their sepul-
chral role at the church entrance.
The knowledgeable and creative donors’ contribution 
in the theme program is apparent, and probably the 
two priests Stojan and Apostol had a role, since they 
are mentioned in the inscription. There is no informa-
tion who was commissioned to paint the church, and 
no direct painting analogies are found. The icono-
graphic and style features are based on older exam-
ples, especially the patterns from the period of the 
late 15th and the first half of 16th century, continuously 
used by many different masters cultivated in the artis-
tic tradition of the Ohrid-Kastoria cultural relations.
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