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 Сашо ЦветковСки

Неколку НепозНати икоНи
 од XVIII век во црквите 

На охридска дебарца 
и кичевско   

УДк. 75.046.035.1(497.7)

истражувањата на живописот од доцниот среден 
век во пределите на охридска Дебарца и кичевско 
овозможија да се откријат неколку вредни и досега 
непознати иконописни дела од последните деце-
нии на XVIII век со ретка тематика, необична ико-
нографија и високи стилско-ликовни квалитети.
Станува збор за две икони од црквата Св. Бого-
родица во селото Ботун, Дебарца и две икони од 
црквата Св. Атанасиј во селото Јагол Доленци, 
кичевско.
Црквата Св. Богородица во село Ботун е малку по-
знат и недоволно проучен споменик на уметноста 
од времето на Преродбата во охридска Дебарца 
од втората половина на XIX век.1 ктиторскиот 
натпис, испишан на јужниот ѕид до влезните вра-
ти ни открива дека истата е изградена во 1859 г., 
со труд и пожртвуваност на селаните од Ботун, а 
фрескоживописана е во 1895г. од браќата зографи 
крсте и костадин Николови од с. Лазарополе.
иконите за иконостасот, престолните и апос-
толите ги слика Аврам Дичов во 1871 г., како и 
една проскинитарна икона, вознесение на пророк 
илија, на која и се потпишува: i˘zß r$ki˘ avraamß 
di‘covß. 1871. 
Досега црквата Св. Богородица во село Ботун 
меѓу истражувачите на средновековната умет-
ност единствено беше споменувана по царските 
двери од 16 век, сега  изложени во галеријата на 
икони во охрид.2

Покрај иконите на Аврам Дичов во црквата иден-
тификувавме и две постари икони, проскинитар-
ната икона на Богородица со Христос и житијната 
графичка икона на св. Јован крстител од 1793 г.
Со посебен раскош се одликува иконата на Бо-
городица (M}R Q}U) со Христос (F}S X}S) седната на 
престол декориран со палмети и други цветни ор-
наменти, како и антропоморфни претстави на пти-
ци и ангелски сили. (сл. 1)  особено е впечатлива 
парадната поставеност на фигурата на Богороди-
ца, која на левата нога го носи Христос прегрну-
вајќи го со едната рака, а со другата наместо да 
укажува кон него, мирно ја спушта на Христовата 
нога. Нејзиниот окерно-црвен мафорион по рабо-
вите е декориран со златожолт паспул и ромбо-
идни мотиви со имитација на скапоцени камења, 
додека на десниот ракав под паспулот се извезени 
златни препендули што се спуштаат по должина-
та на ракавот.
Христос е претставен во бел хитон и црвен хима-
тион, со сфера во левата рака поделена со златна 
лента на три полиња, симболизирајќи ги вселена-
та, денот и ноќта, а со десната благословува.
Приложнички запис или зографски потпис на 
иконата не се сочувани, но голема е веројатноста 
да биле испишани во долниот дел на иконата од 
десната страна, каде што сега  иконописот е скоро 
целосно оштетен, а дрвениот носачот нагорен. 
иконата по своите стилско-ликовни особености ја 
атрибуираме како дело на корчанските зографи од 
втората половина на XVIII век, а како најблиска 
до работилницата на константин и Атанас зогра-
фи и, секако, трпо зограф. 
Свечаниот, параден, но стегнат и вкочанет изглед 

1  единствен осврт на фреските со посебно истакну-
вање на композицијата на Седмочислениците, како и 
укажување за зографите кои сликаат cf. C. Grozdanov, 
La composition des sept saints slaves (Седмочисленици, 
Ept£riqmoi) dans la peinture de l’ archevêché d’ Ohrid, 
климент охридки живот и дело, кирило-методиевски 
студии, кн.13, София 2000, 38-39; Г. Ангеличин-Жура, 
Христијански храмови и свети места во Охридско, 
охрид 2007, 15
2  к. Балабанов, Иконите од Македонија, Београд-Ско-

пје, 1969, XXV, фиг. 51;  Г.Ангеличин-Жура, Страници 
од историјата на уметноста на Охрид и Охридско 
(XV-XIX век), охрид 1997, 214, сл.6; М. Георгиевски, 
Галерија на икони- Охрид, охрид 1999, 32-33.
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на Богородица и Христос, широко отворените 
очи подвлечени со тенка линија, светлозелениот 
инкарнат со благи црвени нијанси и тонови, на-
борите на раскошниот мафорион што ја следат  
линијата на телото и раката придонесуваат за 
една  нагласена монументалност. Стремежот кон 
декоративноста на формите  е  изразен со сликање 
на ѕвездите на мафорионот, како и тенките златни 
препендули на надлактицата на десниот ракав.
 во горниот дел на иконата, носени на облак, кон 
Богородица се свртени архангелите Гаврил и Ми-
хаил, кои во едната рака носат отворени свитоци, 
а со другата благословуваат. 
како непосредна аналогија на иконата од Ботун 
ги наведуваме неколкуте  икони на Богородица со 
Христос, потпишани или атрибуирани како дела 
на браќата константин и Атанас зографи: ико-
ната од 1752 г., сликана како престолна икона за 
иконостасот во црквата Богородица Живоносен 
источник од корча,3 (сл. 2) двете икони од 1757 
год. сликани за католиконот на манастирот Св. Јо-
ван Рилски, иконата Богородица на престол (сл. 
3) и иконата на Богородица со Христос зедно со 

св. Ѓорѓи и св. Димитриј,4 (сл. 4) како и иконата 
од 1783 г., сликана за манастирот ксиропотам на 
Св. Гора Атонска.5 овие четири икони покажува-
ат идентична иконографија со иконата од Ботун, 
Богородица на престол, кој секогаш е раскошно 
декориран со сликање на флорални апликации и 
мотиви, а понекогаш и претстави на пророци и 
апостоли. Свечениот, вкочанет став на Богороди-
ца, положбата на десната рака со која не укажува 
кон Христос, туку едноставно ја спушта на коле-
ното, како и претставата на Христос со отворени-
от свиток и сферата, се иконографски поединости 
кои идентично се повторуваат на сите овие икони. 
како важна аналогија во смисла на типолошка 
идентичност со ликот на Богородица од Ботун, ја 

3 Th. Popa, Icônes et miniatures du Moyen âge en Albania, 
Tiranë 1974, 83.

Sl. 1. ikona, Bogorodica so Hristos, crkva Sv. 
Bogorodica s. Botun, vtora polovina na XVIII vek

Sl. 2. ikona, Bogorodica so Hristos, crkva 
Bogorodica @ivonosen isto~nik, Kor~a, 1752 g. 

(spored Th. Popa)

4  и. Гергова, Стенописите “Хиландарския параклис “ 
Св. йоан Рилски“, Светогорска обител Зограф, III, Со-
фия 1999, 339-341, ил. 1-2; М. енев, Рилски манастир, 
София 1997, 397, ил. 348; е. Мутафов, и. Гергова, А. 
куюмджиев, е. Попова, е. Генова, Д. Гонис, Гръцките 
зографи в Българија след 1453 г., София 2008, 33, 71, 
125, 150, ил. 13, 15 ( е. Попова)
5  G. ХR. TSIGARAS, OI ZWGRAFOI KWNSTANTINOS 
KAI AQANASIOS APO THN KORUTSA, TO ERGO 
TOUE STO AGION OPOS (1752-1783), AQINA 
2003, 452, pin. 200.
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наведуваме иконата на св. Петка од црквата Св. 
Герман на Преспа, каде што зографите Атанас и 
констатин ги остваруваат раните, почетни дела 
во својата долга сликарска кариера. иконата не-
одамна беше за првпат објавена и атрибуирана 
како дело на оваа сликарско ателје.6 
токму поради овие блискости иконата од Ботун 
ја атрибуираме како дело на оваа зографска рабо-
тилница, нагласувајќи ја улогата на трпо зограф.
Самиот трпо, син на Анастас, во 1787 г. за црквата 
Св. Богородица во вење, Пермет, слика идентич-
на икона на Богородица со Христос (сл. 5), која 
ги содржи сите иконографски особености што ги 
издвоивме како иманентни за претходно наведе-
ните претстави, и се разбира, за новооткриената 
икона од Ботун.7 Многу блиски, скоро идентични 
во смисла на својата монументалност и типоло-
гија и стилот ги наведувеме и претставите на Бо-
горидица од конхата на апсидата на манастирот 
Св. Наум, која трпо ја сликал во 1806 г.8 (сл.6), 

претставата на Богородица од иконата на трпо од 
1800 г. од музејот во корча,9 како и претставата на 
Богородица на иконата Живоносен источник од 
Сливничкиот манастир, исто така од 1800 г.10

иконата од Ботун, која ние според стилско-ликов-
ните особености ја атрибуираме на работилница-
та на зографите констатнтин и Атанас од корча, 
односно трпо зограф, всушност, би претставува-
ла континуитет и проширување на бројот на веќе 
познатите дела на овие зографи во охридскиот 
иконопис од втората половина на XVIII век и са-
миот почеток на XIX век.11  
иконографскиот тип на Богородоца на престол 
според сочуваните и досега објавените примери 
несомнено добива популарност и често е сли-
кан од зографите на охридската архиепископија 
во XVIII и првата половина на XIX век, особено 
застапен во делата на корчанските зографи. ос-
вен иконописните дела атрибуирани на браѓата 
константин и Атанас и на трпо зограф, во оваа 
пригода ги издвојуваме иконите на зографот кон-
стантин Шпатараку од црквата Св.  Богородица на 
манастирот Арденица, Лушње, близу до Фиер,12 

6 в. Поповска-коробар, Охридскиот иконопис од 
XVIII век, Скопје 2005, 77, сл. 3; За живописот во оваа 
црква со монографски пристап во претставувањето cf. 
M.S. Pelekavidou, Buzantina kai metabuzantina 
mnhmeia ths Prespas, Qessalonikh 1960, 51-105.
7 Icons from the Orthodox Communities of Albania, ed. A. 
Tourta, Thessaloniki 2006, 177 (E. Drakopulou)
8 Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 151. 

9 Icons from the Orthodox Communities of Albania, 178-180. 
10 в. Поповска-коробар, op. cit., 98, сл. 7. 
11 Ibid., 73-80, 93-99
12 Y. R. Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit 
mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, 10-16, il. 8.

Sl.3. ikona, Bogorodica so Hristos, manastir 
Sv. Jovan Rilski, 1757 g.

Sl. 4. ikona, Bogorodica so Hristos, sv. \or|ij i 
sv. Dimitrij, manastir Sv. Jovan Rilski, 1757 g.
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иконата атрибуирана на Јован Четири Грабован 
од 1798 г., сликана за црквата Св. Ѓорѓи во Фиер,13 
и посебно важно за нас, со оглед на значењето на 
нивниот ангажман и живопис во Македонија од 
првата половина на XIX век,  иконите сликани од 
зографите припадници на семејството Анагности 
од Самарина. Поновите истаражувања на црквите 
во Самарина, Гревена, Северен епир, овозможија 
да се добие увид во самите почетоци и најрани-
те дела на зографот Михаил, најекспонираниот 
од семејството Анагности.14 Михаил за црвите 
во Самарина слика неколку престолни икони на 
Богородица на престол со Христос, на кои се вид-
ливи посочените иконографски особености: ико-
ната од 1811 г. сликана за иконостасот на црквата 
Успение на Богородица во Самарина, иконата од 

1815 г. сликана за иконостасот на црквата Преоб-
ражение Христово, исто така во Самарина, и мо-
жеби највпечатливата од нив, иконата од 1821 г. 
од црквата Св. Апостол во клина.15 Подоцна, во 
1831 г. Богородица на престол со Христос, Миха-
ил зограф и Димитар (Данил) сликаат и за като-
ликонот на манастирот Св. Јован Бигорски,16 при 
што, само помеката моделација, третманот на дра-
периите и пробарокната поставеност и изведба на 
декоративните мотиви во заднината, оваа икона ја 
прави поразлична од икона во Ботун. (сл.7)

Графичката хартиена икона што го привлече на-
шето внимание во црквата во Ботун, и покрај ош-
тетувањата претставува извонредно важен и ре-
док графички-бакрорезен отпечаток настанат на 
самиот крај на XVIII век.
всушност, станува збор за житијна икона на св. 
Јован Претеча, чијашто претстава доминира во 

13 Icons from Orthodox Communities of Albania, 188-189
14 N.C. PAPAGEWRGIOU, TO KAQOLIKO THS 
AGIAS PARASKEUHS KAI O NAOS THS 
METAMORFWSEWS TOU SWTHROS SAMARINAS 
GREBENWN, QESSALONIKH 2004, passim

15 Ibid, 296, pin. 99,a-g.; pin. 100, b-g. 
16 Ј. тричковска, Тематиката на живописот на маш-
ката трпезарија во манастирот Св. Јован Бигорски, 
Манастирот Свети Јован Бигорски, Скопје 1994, 142, 
заб. 9, без репродукции на иконата; колор фотографија 
е публикувана во популарна монографија за манасти-
рот, Cf. Бигорски манастир Свети Јован Крстител, 
(2008), текст С. Савески.

Sl. 5. ikona Bogorodica so Hristos, 
crkva Sv. Bogorodica, Vewe, Permet, 1787 g. 

avtor Trpo Zograf.

Sl.6. Bogorodica so Hristos, konha na apsida, 
katolikon na manastirot Sv. Naum, 1806 g., 

avtor Trpo Zograf.
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средишниот дел од иконата со сцени од неговото 
житие сликани во издвоени квадратни полиња на 
маргините. (сл.8)
во средишниот дел од иконата е насликана фигу-
рата на св. Јован крстител во цел раст, ангел со 
раширени крилја, во својот традиционален мелот 
од кожа на камила и наметка стегната околу поја-
сот. Со десната рака благословува, а со левата го 
држи долгото жезло на кое е закачен и развиениот 
свиток. Под неговите нозе е претставен нискиот 
планински пејзаж и реката Јордан. Сигнатурата: 
O AGIOS IWANNHS O BAPTISTIS, исто така е 
испишана под неговата претстава.
од левата страна и покрај оштетувањата може да 
се идентификуваат следните сцени: Фрагмент од 
натпис што се однесува на композицијата “Смрта 
на Захариј”, Благовестите на Захариј, Средбата-
Прегратката на елисавета и Марија пред златна-
та порта, Раѓањето на Јован Претеча (Η' Γεννησις 
τϫ Προδρóμϫ) Бекствот на елисавета и Јован во 
пустината, и Ангелот Господов го води Јована во 
пустината.
Горната рамка од иконата е целосно оштетена, 
така што, од некогашната композиција сега се 
чита само зборот со името: Η' ρώδϫ
истото се однесува и за двете почетни композиции 
на десна страна, кои целосно се оштетени, а под 

нив се следат композициите на крштевањето Хри-
стово, Следете го Господ како јагниња, Јован пред 
ирод (судењето на Јован) и Усекованието на Јован.
На долниот раб на иконата е испишан приложнич-
ки натпис во два реда, кој поради својата избледе-
ност е читлив само на одредени делови, така што, 
сега од неговата содржина јасно се чита само име-
то на јеромонахот Партениј и монахот Паисиј од 
островот Закинтос, како и годината aygg (1793 г).
книжната икона, односно бакрорезот на Јован 
крстител спаѓа меѓу ретките од овој иконограф-
ски тип и оваа типографска серија. во таа смисла, 
како единствена аналогија ја посочуваме иден-
тичната книжна икона од колекцијата на А. Би-
циос, од островот Хидра, објавена од страна на 
Дори Папастратос во нејзиниот волуминозен пре-
глед на хартиени икони.17 (сл.9)
иконата од Хидра поради својата целосна сочува-
ност може да послужи како прототип за дополну-
вање и целосна реконструкција на оштетените и 
изгубените делова на иконата од Ботун.
Сочуваниот ктиторски натпис на иконата од Хи-
дра, кој, како што видовме, на иконата од Ботун 

17 D. Papastratos, Paper Icons, Greek Orthodox religious 
engravings 1665-1899, volume II, Athens 1990, 429-430, 
No. 458.

Sl. 7. ikona, Bogorodica so Hristos, manastir 
Sv. Jovan Krstitel Bigorski, 1831 g., avtori, 

Mihail i Danil od Samarina 

Sl. 8. hartiena ikona, sv. Jovan Krstite so sceni od 
`itieto, crkva Sv. Bogorodica s. Botun, 1793 g.
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може да се следи само на одредени делови, ни ја 
открива провиниенцијата на иконата, ктирорите 
и побудите што ги поттикнале на овој ктиторски 
потфат.
ктиторскиот натпис од иконата во Хидрија го да-
ваме во превод:
„Оваа света икона беше изгравирана во бакар 
со помош на велечесниот свештеник господин 
Партениј и неговиот брат по крв, монахот Па-
исиј, родени на островот Закинтос, и печатена 
на нивни трошок и со нивно пожртвување во 
корист на православните верници. Во годината 
1793 во месец септември“
имињата на свештеникот Партениј и монахот 
Пајсиј, како и годината 1793, се читаат и во кти-
торскиот натпис на иконата од Ботун.
Нема сомнение дека се работи за еден ист, иден-
тичен графички отпечаток кој е настанат во месец 
септември 1793г. во некоја од типографиите во 
венеција. За жал, граверот - уметникот ќе остане 
непознат бидејќи неговото име не е запишано во 
приложничкит натпис на иконата.18 
Нема сомнение дека свештеникот Партениј и мо-
нахот Паисиј, родени браќа, биле поврзани со 
Света Гора Атонска, манастирот ивирон и скитот 
на св. Јован Претеча. овој скит, лоциран во бли-

зина на манастирот ивирон, е основан во 1730 г. 
додека главниот католикон е изграден во 1779 г.19 
Не е исклучена можноста монахот Паисиј да бил 
еден од подвижиниците во братството на скитот 
на Св. Ана.
имајќи го предвид сето ова, со голема сигурност  
можеме да пристапиме кон дополнување и рекон-
струкција на оштетените сцени на иконата од Ботун.
во горниот дел на иконата меѓу оштетените сце-
ни од циклусот на Јован претеча е: композицијата 
на Гозбата на ирод, којашто го зафаќала целиот 
горен ред, со епизодата на Саломе како ја носи 
главата на Јован Претеча. 
На десната рамка, двете оштетени сцени може да 
се реконструираат со едно од трите пронаоѓања 
на главата на Јован крстител, најгоре во самиот 
агол, и под него, сцената св. Јован крстител им 
проповеда на Јудејците.
од левата страна во вертикалниот низ компози-
ции, во најгорното поле, била претставена компо-
зицијата Смрта на првосвештеникот Захариј.
Најдолу, под претставата на Јован крстител е 
приказот на скитот, односно целиот комплекс со 
главната црква во преден план и останатите по-
мали градби, како и натписот: Η' Σκήτο τϫ τιμίϫ 
Προδρομϫ σποδω τϫ Ιβίρων.
Покрај исклучителната реткост, иконата од Ботун 
можеме да ја вброиме и меѓу постарите графички 
икони во Македонија идентификувани од крајот 

18 Ibid, 429.
19 Ibid, 430.

Sl.9. hartiena ikona, sv. Jovan krstitel so 
sceni od `itieto, skit Sv. Ana, manastir 

Iviron, 1793 g. ( spored D. Papastratos)

Sl.10. ikona, sv. Atanasij Aleksandriski, 
sv. Antonij, sv. Kuzman i Damjan, crkva Sv. 

Atanasij, s. Jagol Dolenci, 1780 g.
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на XVIII век.20 како стигнала иконата во црквата 
во Ботун засега останува непознато. врските на 
нашите манастири и верници со манастирите на 
Атос во XVIII и XIX век се интензивираат, што 
се потврди и со откривањето на поголемиот број 
графички икони во црквата Св. Димитриј во При-
леп,21 па најверојатно и иконата во Ботун е донсе-
на од Света Гора и самиот скит на ивиронскиот 
манастир. од друга страна, не смееме да ја отфр-
лиме и можноста, што често се потврдува при те-
ренските проверки на црквите, ова графичка ико-
на да припаѓала на некоја друга црква и оттаму да 
е донесена во црквата во Ботун.

*     *     *

во кичевско, во црквата Св. Атанасиј во село Ја-
гол Доленци,22 идентификувавме уште две икони 

20 Cf. Ј.Чокревска-Филип, За постарото графичко на-
следство во Македонија, Скопје 2003, passim.
21 Графички листови од XVIII-XIX век од збирката на 
музеј Прилеп, Прилеп 2006, passim, (текст и каталог С. 
Алексоска).
22  За селото Јагол Дленци cf. т. Смиљанић, Кичевија, 
Насеља и порекло становништва, књ. 28, уредио Ј. ер-
дељановић, Београд 1935, 434-436;  М. Панов, Енцик-
лопедија на селата во Македонија, Скопје 1998, 138.

Sl. 11. ikona Bogorodica Eleusa - Kikoska, 
crkva Sv. Atanasij s. Jagol Dolenci, 

vtora polovina na XVIII vek.

Sl.12. ikona, Bogorodica Eleusa-Kikoska, 
galerija na ikoni vo Prilep, vtora polovina na 

XVIII vek.

од XVIII век, досега непознати на истражувачите 
на уметноста од доцниот среден век. Двете икони 
се со помали димензии и, всушност, се најстари 
икони во ова црква. 
Денешната црква е изградена некаде кон средина-
та на XIX век, но пред дваесетина години целос-
но е обновена. При оваа обнова и реконструкција, 
стариот иконостас е заменет со нов, како и икони-
те кои се дислоцирани на галеријата во западниот 
дел од црквата. овие икони, престолни, празнич-
ни и апостоли се сликани во 1850 г., што укажува 
дека првобитната црка е изградена во годините 
пред средната на XIX век.
Немаме сигурни податоци што би укажувале дека 
на местото на денешната црква постоел постар 
објект кој во XIX век бил обновен. 
Двете икони од XVIII век се со помали димензии 
и се одликуваат со интересна иконографија. На 
едната икона се насликани св. Атанасие Алексан-
дриски во архиерејска одежда, сакос, омофор и 
архиерејска митра на главата, до него е претста-
вен св. Антониј велики во црна монашка риза, 
качулка на главата и со отворен свиток во едната 
и бројаница во другата рака. (сл. 10) 
во долната половина од иконата се насликани 
светите бессребреници св. кузман и Дамјан, со 
своите вообичаени атрибути и карактеристичната 
одежда. (сл. 10) Годината на сликањето на икона-
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та – 1780-та, е испишана под претставата на алек-
сандрискиот архиереј. 
иконата ја артрибуираме на работилницата на 
браќата константин и Атанас зографи од корча, 
на што не наведуваат стилските особености, по-
себно начинот на сликање на светците и нивна-
та карактеристична типологија. инаку, по своите 
мали димензии иконата се вклопува во опусот 
на браќата, односно иконите кои неодамна се от-
крија во охрид, сликани околу 1750 г. за црквата 
св. Богородица Перивлепта.23 од друга страна, и 
самата концепција на иконата, поделеноста на две 
зони, сликање и групирање на светците кои заед-
но се прославуваат или пак имаат некоја меѓусеб-
на врска, дополнително оди во прилог на предло-
жената атрибуција. 
Посебен интерес предизвикува иконата на Бо-
городица Елеуса-Кикоска, бидејќи претставува 
еден од ретките примери во уметноста на Маке-
донија од доцниот среден век.(сл.11) На икона-
та е претставена допојасна Богородица со гла-

ва приклонета кон Христос, кого го 
носи на својата лева рака. Христос е 
насликан во едно живо и динамично 
движење на телото, во краток хитон 
што ги открива неговите раце и нозе. 
Левата рака ја има испружено и ја др-
жи-зафаќа карактеристичната, богато 
декорирана наметка префрлена преку 
главата и рамената на Богородица над 
вообичаениот мафорион.  во другата, 
десната рака, придржувана од Богоро-
дица, Христос носи развиен свиток со 
испишан текст: Πνευμα κυρίου ἐπ ἐμὲ 
ου εἵνεκεν ἕχρισέν με εὺαγγελίσαθαι 
πτωχοῖς (Духот Господов е врз Мене; 
затоа ме помаза да им соопштам ра-
досна вест на бедните) преземен од 
книгата на пророк исаија (ис. 61.1) 
и евангелскиот текст на Лука. (Лк. 
4.18)24

иконата нема ктиторски натпис, ниту 
година кога е насликана. Според стил-
ските одлики, посебно моделирањето 
на ликовите на Богородица и Христос, 
како и нивната типологија, иконата ја 
датираме во времето на втората по-
ловина на XVIII век. токму од XVIII 
век се сочувани и најголем број икони 
од иконографскиот тип на Елеуса-Ки-
коска. 
оваа икона, како и самиот иконограф-
ски тип, во православниот свет ужива 
голема почит бидејќи преданието ја 

поврзува со една од неколкуте чудотворни икони 
што ги насликал апостолот и евангелист Лука.25 
токму затоа наговиот лик и неговата претстава е 
присутна речиси во сите копии и реплики, особе-

Sl.13. ikona, Bogorodica Miluja{taja, galerija na ikoni 
Prilep, kraj na XVIII po~etok na XIX vek.

23 в. Поповска-коробар, op. cit., 79-81

24 За иконографскиот тип на Богородица елеуса-
кикоска, cf. М. татић-Ђурић, L’ icône de la Vierge 
Kykkotissa, EKMIMK, 1, Nikosia 1990, 209-220; Idem, 
Чудотворне иконе Богородице на Светој Гори Атон-
ској, Четврта казивања о Светој Гори, Београд 2005, 
48-54, сл.1; L. Hadermann-Misguish, La Vierge Kykkotisa 
et l’èventuelle origine latine de son voile, EufrÒsunon, 
tom I, Athens 1992, 179-204; D. Papastratos, op. cit., 
tom II, 504-509; Б. Миљковић, Житија светог Саве 
као извори за историју средњевековне уметности, 
Београд 2008, 70-75; Idem, La vie de saint Sava de 
Serbie par Domentijan et les cultes des icons Athonites 
Thaumaturges de la Vierge, Byzantion LXXVII, (2008), 
316-326, fig.2-4; A. Semoglou, Le voile “miraculeux “ de 
la Vierge Kykkotissa et l’ icône du “miracle habituel” des 
Blachernes: un cas d’ assimilation dans l’ iconographie 
buzantine, Cahiers Balkaniques 34, Paris 2006, 15-29.
25 Посебно на оваа инсистира М. татић-Ђурић, Чудо-
творне иконе на Светој Гори Атонској, 49-52.
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но во графичката продукција и хартиените икони 
настанати на Света Гора во овој период.26 
Но старото култно средиште од кадешто се ширел 
култот на Богородица кикос е истоимениот мана-
стир на островот кипар. Преданијата, кои наоѓаат 
потврда во историските извори, говорат за визан-
тискиот цар Алексеј I комнен (1080-1118) како ос-
новач и ктитор на манастирот, заедно со дуксот на 
островот кипар Михаил вутаминат.27 во негово 
време се гради манастирот и чудотворната икона 
од Цариград и црквата во влахерна се пренесува 
на кипар во нејзиниот манастир, од каде што во 
следните векови ќе зрачи и ќе се шири најзиниот 
култ, а иконографскиот тип ќе биде основа за оф-
ормување на иконографски типови на Богородица 
со различни епитети (Фобриотиса, Портаитиса и 
Аксиос естин)28 

во основа, главниот иконографски мотив, одно-
сот на Богородица и Христос, јасно упатуваат на 
умилителен тип, кој е истакнат и со сигнатурата 
елеуса- Милостива.  Но главната особеност на 
иконографскиот тип на Богородица кикоска е 
велот што го носи Богородица над нејзиниот ма-
форион. На многу примери, почнувајќи од најста-
рите од XII век,29 а подоцна и бројните графички 
икони од XVIII и XIX век, вклучително и претста-
вите на Богородица Axsios Estin30 како и на наша-
та икона, велот е јасно насликан, префрлен преку 
главата на Богородица спуштајќи се по рамената 
и рацете, богато декориран со цветни орнаменти 
и мотиви. На сите икони сигнирани елеуса ки-
коска, Христос со левата рака ја допира оваа на-
метка, а во другата десна рака носи отворен сви-
ток со карактеристичниот натпис од пророштвото 
на исаија и евангелскиот текст на Лука.
Што се однесува до карактеристична наметка над 
мафорионот на Богородица, меѓу истражувачите 
на иконографскиот тип елеуса-кикоска не постои  
единствено мислење за потеклото на овој иконог-
рафски мотив. Сепак, во поновите проучувања 
преовладува мислењето дека карактеристичната 
наметка се поврзува со познатата чудотворна ре-
ликвија чувана и посебно почитувана во влахер-
ската црква во Цариград.31

иконографскиот тип на елеуса - кикоса веќе 
нагласивме дека својот подем го доживува во те-
кот на XVI век на кипар, додека на Балканот и на 
Света Гора од XVIII век. токму од овој период се 
сочувани и многубројни графички хартиени ико-
ни, кои покажуваат идентична иконографија со 
нашата икона од Јагол Доленци.
Покрај главниот мотив на Богородица и Христос, 
овие графички отпечатоци или икони тематски 
се прошируваат со други композиции или, пак, 
мали циклуси поврзани како со преданието за 
евангелистот Лука, циклусот за пренесувањето на 
иконата од Цариград на кипар во новото култно 
светилиште и други поединечни сцени.32 Чести 

Sl. 14. ikona, Bogorodica Eleusa-Kikoska, 
zbirka na ikoni, Muzej na Makedonija, Skopje, 

prva polovina na XIX vek 
(foto V.Popovska-Korobar)

26  D. Papastratos, op. cit., 504-509, ill. 539-543. На една 
од најстарите графички икони на Богородица кикоска, 
проследена со десетина сцени поврзани со легендата 
околу нејзиното сликање, пренесување од Цариград на 
кипар и изградба на манастирот кикос, посебно место 
имаат добиено композициите-сцените со евангелистот 
Лука, кој ја слика оваа икона. Cf. ibid, 504-505, ill. 539
27 Б. Миљковић, Житија светог Саве као извор за ис-
торију срењевековне уметности, 71, n.151; 
28 Idem , La vie de saint Sava de Serbie par Domentijan et 

les cultes des icons Athonites Thaumaturges de la Vierge, 
318-322; E. N. Tsigaridas, L’ icône de la Vierge «Axion 
Estin» du Prôtaton et ses copies, ЗРви 44/2, (2007), 341-
351; За реинтерпретација на самиот иконографски тип 
на Богородица кикоска во уметноста од XVIII и XIX 
век во Бугарија, опширно и содржајно, е. Попова, Ре-
интерпретациии на чудотворната икона на Св. Бо-
городица одт Кикос в Българската живопис од края 
на 18-19 век, Проблеми на искуството, 4, 1998, София 
1998, 32-40
29 М.татић-Ђурић, L’ icône de la Vierge Kykkotissa, 212-
220; B. Miljković, loc.cit.
30 D. Papastratos, op. cit., 492-498, ill. 522-534; 504-509.  
31  A. Semoglou, op. cit., 17-29; B. Miljković, op. cit., 324-325.
32 Papastratos, op. cit., 505, ill. 539
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се и примерите кога оваа наративност изостанува 
и на иконата покрај главниот мотив се претста-
вува единствено евангелистот Лука.33 Светогор-
ската традиција, основниот иконографски мотив 
на Богородица со карактеристичната наметка и 
положбата на Христос ќе го поврзе со уште една 
чудотворна икона, Axsios Estin (Достојно ест) која 
во XVIII и XIX век се здобива со голема попу-
ларност и пробив надвор од границите на Света 
Гора.34 
Сега би укажале на уште неколку икони на Бо-
городица елеуса-кокоска, од просторите на Ма-
кедонија, кои досега останаа незабележани од 
истражувачите на уметноста на доцниот среден 
век. Најпрвин ќе укажеме на идентичната икона 
на Богородица елеуса-кикоска од Галеријата на 
икони во Прилеп, икона што ги поседува сите 
особености на иконографскиот тип и која е иден-
тична на иконата од Јагол Доленци. (сл.12), како 
и на уште една икона од истата Галерија, која се 
одликува со многу мали димензии и целата е под 

Sl. 15. ikona, Bogorodica Eleusa-Kikoska, galerija na ikoni, 
Berat (Albanija) 1810 g.

сребрен опков, но ги содржи сите карактеристи-
ки на овој икографски тип.35(сл.13) На крај овој 
преглед би го завршиле со иконата на Богородица 
елеуса-кикоска од збирката икони при Музејот 
на Македонија во Скопје,36 датирана кон средина-
та на XIX век, но со одредени иконографски от-
стапувања суштествени за овој иконографски тип 
на Богородица. (сл. 14)
Убав пример на икона на Богородица елеуса-ки-
коска се чува во Музејот на онуфриј во Берат. 
иконата датира од 1810 г. е дело на Јован Четири 
од Грабово. врамена во убава резбана рамка што 
наликува на раскошен проскинитар со јасно ис-
пишана сигнатура, елеуса-кикос ги содржи сите 
иконографски особености, блискиот, милостив 

33 Ibid., 507-509, ill. 540-543
34 Ibid., 491-498; E.N.Tsigaridas, op. cit., 343-351.

35 Голема благодарност му искажувам на колегата 
илија велкоски од Галеријата на икони во Прилеп, на 
неговата љубезност и можност малата икона да ја ви-
дам без сребрениот опков.
36  Благодарност за информацијата и отстапената фо-
тографија и изразувам на д-р викторија Поповска-ко-
робар, кустос советник во Музејот на Македонија во 
Скопје.
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однос на Богородица и Христос, специфичната 
декорирана наметка над мафорионот, положбата 
на Христовата фигура, кој со едната рака го фаќа 
велот, а во другата носи свиток со испишан текст 
по книгата на пророкот исаија.37(сл.15)
Четирите икони што ги презентравме во овој 
текст претставуваат само дел од материјалот што 
успеавме да го откриеме  при нашите теренски 
истражувања на спомениците од доцниот среден 
век во пределите на западна Македонија. тие се 

издвојуваат по своите ликовно-естетски вреднос-
ти, тематски и иконографски особености, не мно-
гу чести за времето во кое настанале. 
осумнаесеттиот век се уште претставува еден од 
најмалку познатите и најмалку истражените пе-
риоди од нашата културна историја, во таа смисла 
нашиот текст претставува  прилог кон проширу-
вањето на научните сознанијата за уметничките 
текови и обемот на уметничкото создавањето во 
тоа време.

37 Y. Drishti, L.Çika, Iconsof Berat, Tirana 2004, 96-97, 
cat, 26.

Sašo CVETKoVSKI

FEw uNKNowN ICoNS FRoM THE XVIIIth CENTuRY 
AT THE CHuRCHES AT DEBARCA (oHRID AREA) AND KIČEVo CouNTY

Summary

The researches on the fresco writings of the late 
middle century in the region of Debarca and Kičevo 
made it possible that we discover few very valuable 
and so far unknown icon write works – icons with 
rare thematic unusual iconography and high artistic 
and stylistic value.
we are talking about two icons from the church st. 
mother of God at the village Botun, Debar area, and 
two icons from the church of st. Athanasius in the vil-
lage Jagol Dolenci, Kicevo county.
Particularly lavish is the icon of the Virgin with 
Christ, seated on a throne, decorated with floral orna-
ments. The donors inscription, or the signature of the 
master zograf on the icon are not preserved, but the 
probability is that it was written on the lower right 
side where now the icon is damaged, burned.
By its stylistic features the icon can be attributed as a 
work of the zografs workshop from Korca, from the 
second half of the XVIIIth century, and as for the clos-
est to the workshop of Constantine and Athanasius 
Zografs from Korca, and firstly to Trpo Zograf, son 
of Athanasius Zograf.
As closest analogy to the icon of the Virgin from 
Botun, we find it at the few icons of the Virgin with 
Christ, attributed as a work of the brothers Athanasius 

and Constantine Zografs. The icon is dated at 1752, 
and is painted as a throne icon for the iconostasis of 
the Church of the Virgin at Korca. Both icons from 
1757, painted for the catholicon of the monastery St. 
John of Rila, the icon of the Virgin on a throne as well 
as the icon of the Virgin with Christ accompanied 
with st. George and st. Demetrius. Also the icon from 
1783, painted for the monastery Xiropotam on Mt. 
Athos. The similarity with the work of Trpo Zograf 
we see on few of his icons from the museum in Ko-
rca, from the icon of the Virgin at Permet, and par-
ticularly with the presentations of the Virgin from the 
conch of the apse of the monastery St. Naum from 
1806, and Virgin from the icon of the Birgin from the 
Slivnicki Monastery. 
These four icons show similar iconography the Vir-
gin is seated on a throne which is always lavishly 
decorated by presentations of floral elements and 
sometimes even depictions of prophets and apostles.
Later at 1831, an icon of the Virgin on a throne with 
Christ, Michael and Demetrius (Danil) are painting 
for the catholicon of the monastery St. John Bigorski.
on the lower margin of the icon there is donors in-
scription written in two rows which is readable only 
at some parts, and we can only from all the content 
read the name of the monk Partenios, the monk Paisi 
from the island of Zakinthos, as well as the year 1793. 
The paper icon i.e the copper carving of st. John the 
Baptist is one of the rarest of this iconographical type 
in this typographic series. In this manner as only 
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analogy we can point at is the identical icon of the 
private collection of A. Bicios from the island Hid-
ra, published by Dori Papastratos in her voluminous 
overview of the paper icons subject.
Tere is no doubt this is a matter of one and the same 
zografs out print which has originated in the month of  
September 1793, in some of the typographic work-
shops in Venice, Italy. unfortunately the master grav-
er will remain unknown bcos his name is not written 
or noted on the icon.
In the Kicevo area at the church of st. Athanasius, 
at the village Jagol Dolenci, we identified two more 
icons from the XVIIIth century, so far unknown to 
the scientific community, from the late middle ages. 
The two icons are with smaller size and they are actu-
ally the oldest ones at the church.
on one of the icons there are depictions of st. Atha-
nasius of Alexandria, dressed as high priest, sakos, 
omofor, archbishop`s cap on his head, next to him 
is depicted st. Antonius the Great, in a black monk`s  
robe and a cap, with an open scroll in one hand. At 
the lower part of the icon the holly doctors are depict-
ed Cosma and Damian, with their usual attributes and 
characteristically garments. The year of the painting 

of the icon is 1780, and is written under the presenta-
tion of the archbishop from Alexandria.
of a particular interest is the icon of the Virgin type 
Eleusa-Kikos, for it represents one of the rarest ex-
amples of the art in Macedonia from the late middle 
ages.
The icon don’t have a donors inscription, neither 
does have a year of when is painted. According to 
stylistic features especially by the typology we date 
the icon at the time of the second half of the XVII-
Ith century. Exactly from that period XVIII century 
the largest number of icons of the iconographic type 
Eleusa-Kikos are preserved.
At the end we would point out few more icons of the 
Virgin Eleusa-Kikos, from the regions in Macedo-
nia, which were unnoticed so far, by the researchers. 
Firstly we point out the identical icon of the Virgin 
Eleusa-Kikos from the Icon Gallery in Prilep, an icon 
which has the iconographic characteristics of this 
type, and is identical with the icon from Jagol Do-
lenci, as well as on one more icon from the same gal-
lery with much smaller dimensions and embroidered 
with silver frame, but holds all the characteristics of 
this iconographic type.


