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Викторија ПОПОВСКА-КОРОБАР

ЗА ИКОНОСТАСОТ НА ЦРКВАТА 
СВЕТИ ЃОРЃИ ВО ЛАЗАРОПОЛЕ

УДК. 75.046.035.4(497.7)

 Во трудот се разгледуваат разновремени 
иконописни дела од иконостасот на црквата Св. 
Ѓорѓи во Лазарополе, со цел да се утврди пери-
одот кога настанал и динамиката на неговите 
содржински промени. Врз основа на изворни по-
датоци и со атрибуциски метод се прави обид да 
се идентификуваат ктиторите и авторите на 
иконостасните икони. Согледувајќи го хронолош-
киот ритам на ѕидното сликарство, се заклучува 
дека иконостасот бил подигнат околу 1835/36 
г., кога биле употребени  и зачуваните елементи 
од доцниот XVIII век. Новите сознанија, односно 
толкувањата на неколку веќе загатнати научни 
прашања за активниот живот на црквата во 
втората четвртина на XIX век, се отсликуваат 
во тези кои се поинакви од досегашните.

Лазарополската црква Св. Ѓорѓи била втеме-
лена со ктиторство на легендарниот Ѓурчин Ко-
калески во 1832 година. (сл. 1) За проучувањето 
на нејзината историја посебено придонеле Јован 
Хаџи Васиљевиќ, кој уште во 1898 г. ги запишал 
ѕидните ктиторски и други натписи,1 и Алексан-
дар Матковски, кој ја истражувал личноста на 
ктиторот Ѓурчин (1775–1863) и неговото време.2 
Почнувајќи од архитектурата, повеќето култур-
но-историски и уметнички содржини на црквата 
не се доволно истражени. Иконостасот од разви-
ен тип, чии сегменти спорадично се посочувани 
во стручната литература или во роднокрајните 
книги од лазоровци, претставува конгломерат на 
дела од XVII до XX век. (сл. 2) Неопходно е во ис-
тражувањето да му се пристапи парцијално, така 
што сме сосредоточени на сликарските одломки 
од раниот живот на црквата. Примарниот интерес 
на нашиот прилог е утврдување на времето кога 

настанал иконостасот, неговата тогашна иконог-
рафска содржина и согледување на динамиката 
во промените до средината на XIX век. Реперни 
датуми за темата се изминатите години помеѓу 
првиот и вториот ктиторски ѕиден натпис,3 како 
и приложничките текстови или авторските сиг-
натури на иконите од 1791/92 до 1849 година. Се 
потпираме врз историските извори од прв ред, 
нивните досегашните научни толкувања, доку-
ментацијата од евидентирањето на иконите, како 
и на состојбата на живописот по неодамнешната 
конзервација.4 Прилично е информативна и ав-

Клучни зборови: Лазарополе, црква Св. Ѓорѓи, Ѓурчин 
Кокалески, иконостас, икони, зографи, Неделко од Росоки, 
Михаил од Самарина, Георгиос од Солунско, Дичо Крсте-
вич од Тресонче,  Димитар Молеров од Банско

1 Хаџи Васиљевић 1936, 283–285.
2 Матковски 1959.

3 Сп. Хаџи Васиљевић 1936, 284; Матковски 1959, 
162; Василиев 1965, 182.

4 Публикациите во кои се зборува за личности и 
дела од Лазарополе се многубројни, а во текстот ќе се 
повикуваме на оние што се во контекст на темата. Ре-
левантен и полезен извор на информации се досиејата 

Сл.1 Црква Св. Ѓорѓи во Лазарополе, јужна фасада, 
ктиторски натпис

Fig.1 Church of St George at Lazaropole, south façade, 
donor inscription
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тобиографијата на богољубивиот Ѓурчин Кока-
лески, која опфаќа период од 1775 до 1824 г., иако 
црквата таму не се спомнува.5 Критички се освр-
нуваме и на кажувањата од локалната меморија, 
коишто наведуваат конкретни топоними и лични 
имиња.6 

Традиционалната формулација „изгради и 
обнови“, содржана во ктиторскиот натпис од 
1840/41 г. врз ѕидот источно од јужниот влез во 
внатрешната припрата (сл. 3), упатува на посто-
ење постар храм на ова место. Меѓутоа, ниту рет-
ките спомнувања на Лазарополе во XVII – XVIII 
век,7 ниту преданијата помагаат во претставата 

за црквата од таа епоха.8 Иконата на св. Ѓорѓи со 
сцени од житието, поставена на јужниот крај од 
престолниот ред на иконостасот,9 веројатно дати-
ра од почетокот на XVII век, но не знаеме дали е 
воопшто „автохтона“ бидејќи од тоа време овде 
нема други икони.

Како за инвентар од претходната црква, со по-
голема сигурност би можеле да зборуваме за ак-
туелните царски двери.10 (сл. 4) Релативно плит-
ката резба на дверите е изработена со заоблени 
рабови на крупните растителни мотиви и барок-
но-рокајните волути, а таквата пластична обра-
ботка видно ја двои од резбите на иконостасот, 
балдахинот над чесната трпеза, проскинитарите 
или амвонот.11 Таа има повеќе примери, особено на евидентираните икони (Евиденција 1987, натаму – 

Евиденција) во Националниот конзерваторски центар 
– Скопје, чии стручни тимови започнаа обемни конзер-
ваторско-реставраторски работи во 2008 година. 

5 Насловена како „Наказание“, таа е опишана со ко-
ментар и приложена со факсимил во: Матковски 1959, 
102–116, 223–227.

6 Кажувањата од неколкумина информатори запиша-
ни во: Смиљанић-Брадина 1928, 49–65; Јовановић 1935, 
408–409; Смиљанић-Брадина 1940, 137–144; Трайчевъ 
1941, 112–113, се најчесто пренесуваните, реинтерпре-
тирани и дополнувани во повеќе идни публикации.

7 Селищев 1933, 67, 89 (во ракописниот поменик од 
Слепченскиот манастир Св. Јован Продром и во Трес-
кавечкиот кодик); Иванов 1931, 74 (во манастирот Св. 

Никола – Слепче, Прилепско, 1677 г. бил откупен печа-
тен псалтир што потекнувал од Лазарополе).

8 Според едни кажувања, црквата била обновена 
врз урнатините од старата црква (Смиљанић-Брадина 
1928, 55), а според други, старата дрвена црквичка не 
била урната до завршувањето на сегашната (Матков-
ски 1959, 158, заб. 17).

9 Евиденција, бр. 857, 82 х 53 х 3 см, атрибуција 
во XVIII век. Фотографија на оваа и на други икони и 
фрески по конзервацијата, во: Смилевски 2011.

10 Евиденција, бр. 9769, 114 х 39 х 3,5 см, без атрибуција.
11 Амвонот му се припишува на Наум Дојчинов–

Пелтек (о. 1828 – о. 1890), копаничар од лазоровскиот 

Сл. 2 Иконостасот во црквата Св. Ѓорѓи
Fig. 2 Iconostasis in the church of St George



225

во југозападниот дел на Република Македонија и 
нејзината примена постојано е во содејство со од-
редена сликарска група, засега анонимни мајсто-
ри од последната четвртина на XVIII и почетокот 
на XIX век, со јасен стилски печат на западноев-
ропско влијание. Заради диференцирање на тој 
сликарски круг од најмалку тројца зографи, што 
досега сме ги проследиле почнувајќи од 1778 г. 
во Охрид, условно го употребуваме називот „ох-

ридска пробарокна група“.12 Резбата од Лазаро-
поле има директни аналогии на неколку локации, 
како што се Бигорскиот манастир или црквите во 
Охрид и околината, а најилустративен пример се 
царските двери од манастирот Св. Богородица 
во Согле, Велешко.13 Ликовната содржина, пак, е 

род Чучковски, кој претежно работел во Серско и во 
Драмско (Василиев 1965, 244; Ќорнаков 1986, 194). Не 
ни е познато дали станува збор за истото лице, Наум 
Тајтински–Пелтек, наведено како автор на резбата на 
иконостасот (Смилевски 1997, 37).

12 Поповска-Коробар 2005, 106–138, 174, каде што 
се посочени над 160 дела во периодот од 1778 до 1828 
година. Од тој сликарски круг, неодамна се публику-
вани три икони во Бугарија: Гергова 2012, кат. бр. II 
106 и II 134 (од Арбанаси) и кат. бр. II 120 (непознато 
потекло, откупена).

13 Поповска-Коробар 2005, сл. 25, 45, 60, 62, 68. 
Таквата резба има своја постара аналогија, на пример, 
во дрвената пластика на едни иконостасни двери од 

Сл. 3 Црква Св. Ѓорѓи, припрата, источен ѕид, 
ктиторски натпис

Fig. 3 Church of St George, narthex, east wall, 
donor inscription

Сл. 4 Царски двери, атрибуирано зограф на Неделко 
од Росоки, крај на XVIII век

Fig. 4 Royal Doors, painter Nedelko from Rosoki 
attributed, late 18th century
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распоредена околу централната композиција на 
Благовештението, над кое старозаветните цареви-
пророци Давид и Соломон се во медалјони, доде-
ка во долниот дел стојат светите апостоли Петар 
и Павле, и архијереите Никола и Василиј Велики. 
Легендите се на словенски јазик, а текстот на сви-
тоците кај пророците е грчки. Во атиката што за-
вршува со крст е претставен Исус Христос благо-
словувајќи со обете раце. Сликарските постапки 
на непотпишаниот автор се и рустични и експре-
сивни. Додека површно ги исцртува и моделира 

непропорционалните фигури, тој изненадува со 
сензибилноста во изведбата на вазата и цветниот 
букет до Богородица, надминувајќи го барем за 
миг занаетчиското во насликаното. (сл. 5) За него-
во дело во лазарополската црква ја сметаме уште 
и празничната икона на Сретението, којашто сега 
не стои на иконостасот.14 (сл. 6) 

Двете остварувања се блиски до стилот на 
спомнатата група анонимни зографи, но и на еден 
познат сликар со словенско потекло, Апостол од 
село Лонго во Воденско, кој се потпишувал и како 
Апостолис Лонгианос Водениотис, работејќи во 
периодот околу 1750 до околу 1778 година.15 Ин-
тересно е што историографијата посочува врски 
на неговите икони со дарители од западниот дел 
на Македонија.16 Поради сличноста во меката мо-

Сл. 5 Царски двери, детаљ
Fig. 5 Royal Doors, detail

крајот на XVII или почетокот на XVIII век од Кефало-
нија, сп. Kalafati 2004, kat. no. 191.

14 Евиденција, бр. 9701, 40 х 29 х 3 см, атрибиурано 
во XIX век. 

15 За зографот и делата што се наоѓаат во Солун, Ко-
жани и во музејските збирки во Бугарија, в. Kissas 1983, 
465–478; Мутафов et al. 2008, 33, 71, со литература.

16 Потпишана икона од сликарот Апостол, во 1768 г. 
подарил извесен Илија Богданов рекалија од Дебар во 
црквата Богородица Лагудиани во Солун (Kissas1983, 
470, pl. II a). На истиот зограф од тој период ја атрибуи-
раме иконата на Богородица Живоносен источник, што 

Сл. 6 Сретението, атрибуирано на зограф Неделко 
од Росоки, крај на XVIII век

Fig. 6 The Presentation, painter Nedelko from Rosoki 
attributed, late 18th century
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делација на лицата со студен окерно-сив инкарнат, 
а занемарувајќи други карактеристики, за можно 
дело на сликарот од Воден сме помислувале и за 
иконата на св. Јован Претеча од ризницата на Би-
горскиот манастир.17 Сегашните сознанија ни ја 
менуваат претставата за мајсторот на таа икона 
каде што Крстителот, крилат и кефалофор, стои 
среде идеализиран пејзаж, опкружен со десет жи-
тијни сцени „задушени“ во рокајни картуши. (сл. 
7) Заедно со царските двери и празничната икона 
од Лазорополе, бигорската најверојатно ја сликал 
локален мијачки сликар под влијание на совреме-
ните ликовни сфаќања што ги негувале и Апостол 
од Воден и спомнатите анонимни „пробарокни“ 
зографи во Дебарско-кичевската епархија. Тој 
мијачки сликар се идентификувал потпишувајќи 
ја иконата на Исус Христос, издвоена во наосот 
на црквата Св. Петка во Галичник: pisax¢ sïe mo/ü@ 
r$’k<o>ü@ Ned(e)lko/wt se’lo Rao∞sok/i/#a¶{o /1770.18 

(сл. 8) Авторот Неделко од Росоки пишува со 
карактеристичен дуктус на словенски јазик, што 
ги поврзува и претходните три дела како негови 
творби. Сликаното сино поле со цветна декора-
ција над Христовиот лик, на многу сличен начин 
е изведено и врз старите престолни икони во црк-
вата Воведение на Богородица во селото Росоки, 
кои се дело на друг мајстор од т.н. „охридска про-
барокна група“.19 

Без да тврдиме дека се работи за исто лице, 
укажуваме на извесен зограф Неделко, кој во ма-
настирот Св. Јован Продром во Серез бил анга-
жиран како изведувач на ѕидната декорација во ју-
гозападната приемна зграда. Во натписот од 1795 
г. се претставил како „чудесен зограф Неделко и 
остроумен историограф“.20 Тој Неделко со непо-
знато потекло, во Серез сликал гирланди и други 

Сл. 7 Ризница на Богорски манастир, св. Јован 
Претеча со житие, атрибуирано на зограф Неделко 

од Росоки, крај на XVIII век
Fig. 7 Bigorski monastery, vita icon of St John the Baptist, 
painter Nedelko from Rosoki attributed, late 18th century

друг поклоник ја донел во манастирот Св. Пречиста–
Кичевска (Поповска-Коробар 2010, 219–228, сл. 2–5).

17 Претпоставката е искажана во: Поповска-Коро-
бар 2006, 279–293, посебно 290.

18 Евиденција, бр.742, 86 х 49 х 2 см, прочитано како 
1779 г., автор Неделко.

19 Поповска-Коробар 2005, 126, сл. 53. 
20 Στρατή 1994, 275–293, посебно 275.

Сл. 8 Црква Св. Петка во Галичник, Исус Христос, 
зограф Неделко од Росоки, 1770 г.

Fig. 8 Church of Holy Paraskevy at Galichnik, Jesus 
Christ, painter Nedelko from Rosoki, 1770
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декоративни мотиви од барокен и рококо вид, пеј-
зажи, ведути од Виена и Константинопол за кои 
прототип му биле постарите и современи халко-
графски примери.21 Манастирскиот кодик содр-
жи уште еден постар запис за Неделко, кога во 
1755 г. работел за некој нарачател од Старчишта 
во Драмско.22 Со оглед на големата сличност меѓу 
декоративните резбани и сликани форми на цар-
ските двери во Лазарополе, со оние по ѕидовите 
на одаите во Серез, сепак, не е исклучено да ста-
нувало збор за росочанецот Неделко. Независно 
од тоа, појавата на мијачкиот зограф претставува 
значаен сигнал за натамошните истражувања на 
црковната уметност во втората половина на XVIII 
век.

До источните столпци од припратата на црква-
та Св. Ѓорѓи, во резбани проскинитари се поста-
вени икони на Исус Христос и Богородица Оди-
гитрија, кои датираат од 1791/92 година судејќи 
според натписот на Христовата икона: pomeni 
g(ospo)di raba svoego i prilojnika Xristo Marko i 
Stano #a¶cv. (сл. 9–10) Нив веќе сме ги поврзале 

со анонимниот автор на престолните икони од Ро-
соки како припадници на ист сликарски круг,23 а 
овде им ја придружуваме и иконата на архангел 
Михаил, кој му ја одзема душата на грешникот.24 
(сл. 11) Некогаш со функција на врата кон проско-
мидија, денес таа е закачена на северозападниот 
столбец во припратата. Од неколкуте иконограф-
ски и стилски многу слични примери во Маке-
донија,25 најблиска на лазарополската е проско-
мидиската врата во Росоки.26 Се чини можен 
заклучокот дека во последната деценија од XVIII 
век стариот иконостас во Лазарополе ги содржел 
царските двери и иконата на Сретението, слика-
ни од Неделко од Росоки, заедно со Христовата и 
Богородичината престолна икона и проскомидис-
ката врата со архангелот Михаил, сликани од друг 

21 Исто, 280–285, сл. 1–16.
22 Исто, 277.

23 Поповска-Коробар 2005, 125, сл. 51–52. 
24 Евиденција, бр. 9787, 174 х 68 х 3 см, со атрибу-

ција во XIX век.
25 Поповска-Коробар 2005, 160–162, сл. 25–29, од 

кои досега најраниот датиран пример е иконата-вра-
та дарувана во 1780 г. од Стефан Робе во охридската 
црква Св. Никола–Геракомија. 

26 Исто, сл. 27. 

Сл. 9 Црква Св. Ѓорѓи, Исус Христос, 1792 г.
Fig. 9 Lazaropole, Jesus Christ, 1792 

Сл. 10 Богородица Одигитрија, крај на XVIII век
Fig. 10 Holy Virgin Hodegitria, late 18th century
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зограф од анонимниот круг на „пробарокните“. 
Во тоа време, кога младиот Ѓурчин Кокалески 
престојувал како сточар во солунско Катерини и 
како терзија во Воден,27 лазарополскиот иконос-
тас изгледа имал само два реда икони, престол-
ни и празнични, царски двери и проскомидиска 
врата. Дека зачуваниве, а можеби и неколку други 
тогашни делови, извесно време се користеле и во 
новоизградената црква, ќе образложиме натаму 
во текстот.

*
*       *

Над јужниот влез во црквата, под претставата 
на патронот св. Ѓорѓи била испишана сигнатура-
та на зограф Михаил од 1836 г.,28 којашто денес 
не е видлива поради пресликувањето во 1964 

година.29 (сл. 1) Познато е дека станува збор за 
Михаил од епирското селото Самарина, кој имал 
богато творештво, прилично добро истражено и 
проследено на територијата на денешна Грција, 
Албанија, Македонија и Бугарија во периодот од 
1811 до 1849 година.30 Со стилот формиран под 
влијание на поствизантиската уметност од XVII и 
XVIII век на Јонските Острови и во Епир, зогра-
фот Михаил во Македонија се следи од 1826/27 
г. и е најпознат по мноштвото дела во Бигорски-
от манастир од раните триесетти години на XIX 
век.31 Нему со право му се припишува и Страшни-
от суд, 32 впечатливо насликан врз источниот ѕид 
во ексонартексот на лазарополската црква. Спом-

27 Сп. факсимил кај Матковски 1959, 226.
28 Хаџи Васиљевић 1936, 283; Матковски1959, 160–

161, каде што годината погрешно е пренесена како 
1837 и така е цитирана кај неколку други автори.

29 Новата претстава на светиот воин е од иконопи-
сецот Томо Коловски. Сондите направени за проверка 
на претходниот живопис упатуваат на истата иконог-
рафија со непознат степен на зачуваност.

30 Од обемната литература, што од почетокот на 
XX век постепено ги збогатувала сознанијата за тво-
рештвото на самаринецот Михаил и неговиот син 
Димитар (монах Даниил), ги посочуваме поновите 
наслови во кои е содржана целата постара библиогра-
фија: Манастир Свети Јован Бигорски 1994, посебно 
текстовите на А. Николовски и Ј. Тричковска; Маш-
ниќ 1996, 265–274; Naslazi 2002, 107–123; Тричковска 
2005, 231–241; Тричковска 2008; Παπαγεοργίoυ 2010; 
Тричковска 2010, 405–415.

31 За стилско-ликовните особености на Михаил, ис-
црпно во: Тричковска 1991, 207–212; Тричковска 2008, 
306–326.

32 Тричковска 2005, 232, заб. 21; Тричковска 2008, 85, 
заб. 69, (претпоставува дека Михаил започнл да слика и 
во наосот), 268–305 (иконографска анализа на Страш-
ниот суд). Не земајќи ја предвид претходно искажаната 
атрибуција од Тричковска, Страшниот суд му се припи-
шува на Михаил и во: Цветковски 2011, 24-28, посебно 
26, со погрешно лоцирање на западната фасада. 

Сл. 11 Архангел Михаил ја одзема душата на 
грешникот, крај на XVIII век

Fig. 11 Archangel Michael takes the sinner’s soul, 
late 18th century

Сл. 12 Црква Св. Ѓорѓи, купола, 
датумот на повторно живописување (1835 – 1935)
Fig. 12 Church of St George, dome, date of re-painting 

(1835 – 1935)
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натата 1836 г. од авторската сигнатура на јужната 
фасада, била видена и „во женската црква на за-
падната страна, меѓу големите слики на кои пи-
шува Мартин јереј и Ѓурчин Илија“.33 Логично е и 
портретите да биле дело на Михаил, кој тогаш во 
ексонартексот работел на Страшниот суд. Долж 
јужниот ѕид на катот од овој простор се протегаат 
неговите сцени Изгонување од Рајот и Пеколните 
маки. Завршокот на таа зона се совпаѓа со запците 
зачувани на јужниот и на северниот ѕид, кои јасно 
ја означуваат позицијата на некогашниот западен 
ѕид на храмот, каде што насликаниот Кокалески 
бил „соочен“ со Страшниот суд.

Досега не бил забележан еден важен податок, 
двапати напишан во куполата – во белите бордури 
што ја омеѓуваат зоната со старозаветните проро-
ци, кој сведочи дека во 1935 г. се обновил слика-
ниот слој што бил сто години постар. (сл. 12) Ико-
нографските и стилски одлики на зографот Миха-
ил сè уште се препознаваат, така што има основа 
за претпоставката дека тој работел и во овој дел 
од црквата. Неговото авторство особено се насе-
тува во живописот каде што е назначената 1835 
г. (Седржителот, Небесната литургија, пророците 
во цел раст), во подолната зона (Великите празни-
ци), но и во апсидалниот дел од олтарскиот прос-

тор (Причестувањето на апостолите, допојасните 
претстави на Богородица Платитера, архангелите 
Михаил и Гаврил, пророците Давид и Соломон, 
како и десеттемина архијереи од Службата на 
светите отци). Резултатите од физичко-хемиски-
те анализи кои, иако спроведени само на неколку 
примероци во наосот, говорат за техника ал секо 
и за стратиграфија од два, а понекаде и три слоја 
боја,34 така што овде уште не е можно поверодос-
тојно разликување на авторите на живописот. 

Михаил од Самарина насликал една прекрас-
на икона на св. Ѓорѓи победоносец за која знаеме 
само од евиденцијата,35 и немаме сознание каде 
се наоѓа. (сл. 13) Значајна е заради ктиторскиот 
натпис од игуменот на Бигорскиот манастир, ар-
химандрит Арсениј, кој на Лазарополе му ја дару-
вал во 1833 година: † s`� iko’na s(ve)tagw i’ sla’vnagw 
velikom$cenika Gewrg`� pobhdonosqa, i’ c$dotvorqa, 
�Ê po’klo’nil¢.smiren`iÊ.i v¢sen`jai˘ù`i˘. iÊg$’men¢ /
Arsenía arximandrit¢ vo selo’ Laza’repole vo_ #aw}lg. 
Û  pf’sal¢ smfre’nïi˘ Mixail¢ z$graç¢ Û Веруваме 
дека според форматот, иконата што ги слави и чу-
дата на св. Ѓорѓи – кога тој ги спасил момчето од 
агарјанскиот кнез и принцезата од змејот – стоела 
на почесно место и била реликвијата со која би-
горскиот архимандрит го благословил растежот 
на новата лазарополска црква. Годината 1833 се 
истакнува и во ѕидниот ктиторски натпис што бил 
пишуван во 1841, како време кога црквата е веќе 
изградена со заложба на ќајата Ѓурчин, со назор 
на поп Мартин јереј Димкоски и од мајсторот 
Стојан Јован(ов) од Луково.36 (сл. 3) За зографот 
Дичо наведен во овој натпис, поопширно комен-
тираме подолу во текстот. 

33 Хаџи Васиљевић 1936, 284, каде што во целост 
се донесува опширниот молитвен натпис. За униште-
ните портрети в. Смиљанић 1925, 49; Смиљанић-Бра-
дина 1940, 139, првпат го донесува познатиот цртеж 
на ќајата Ѓурчин на коњ, како „дело според сеќавање 
на Лазар Личеноски“ од некогашната ѕидна слика; сп. 
Матковски 1959, 161, 164, сл. на стр. 165.

34 Робева Чуковска 2007, 137–146. За сознанието 
дека во оваа работилница се употребувале делумно го-
тови материјали в. Петров 1976, 146–158, посебно 157. 
Таков бил технолошкиот процес и во претходно слика-
ната трпезарија на Бигорскиот манастир, сп. Тричков-
ска 2008, 318.

35 Евиденција, бр. 9726, 64 х 57 х 3,5 см, одбележана 
е само годината 1833 и сигнатурата на зограф Михаил. 

36 По името и потеклото на мајсторот Стојан од Лу-
ково, е напишана кратенка за името Јован: Fw(an¢), што 
досега не е протолкувана како татково име/презиме на 
Стојана, а би можело да се поврзе со еден (непоткрепен) 
податок за Јован/Иван од Луково (†1850), познат како гра-
дител на „камените згради“ во Бигорскиот и во манасти-
рот Света Пречиста–Кичевска (сп. Василиев 1965, 277).

Сл. 13 Икона на св. Ѓорѓи, зограф Михаил од 
Самарина, 1833 г.

Fig. 13 Icon of St George, painter Michael from 
Samarina, 1833
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Новосоздадениот внатрешен простор на црк-
вата, делумно веќе живописан во 1835 г., налагал 
соодветно голем иконостас, кој требало да биде 
конструиран со иста ширина на денешната. Не 
знаеме со сигурност дали веднаш ја имал и оваа 
височина ниту, пак, каква била неговата тогашна 
декорација. Резбата, веројатно мијачка, бара по-
себно истражување на целината. Воочлив показ 
за првичната тематска програма се петнаесетте 
икони на композицијата Деисисен чин, кои меѓу-
себно разбиени стојат во вториот ред на иконоста-

сот.37 Според наше мислење тие биле насликани, 
исто така, во работилницата на зографот Михаил, 
помеѓу 1835 и 1836 година. (сл. 14–16) Допојас-
ните претстави на Исус Христос, Богородица, св. 
Јован Претеча и светите апостоли Петар, Павле, 
Матеј, Марко, Лука, Јован Богослов, Андреј, Ја-
ков, Симеон, Вартоломеј, Тома и Филип, се оз-

37 Евиденција, бр. 9747–9759, бр. 9761–9763, со 
просечни димензии 39 х 28 х 2,5 см, атрибуција во XIX 
век, автор непознат.

Сл. 14 Проширен Деисис: Исус 
Христос и св. Јован Претеча, 
атрибуирано на зограф Михаил од 
Самарина, о. 1835/36 г.
Fig. 14 Great Deesis: Jesus Christ 
and St John the Baptist, painter 
Michael from Samarina attributed,
ca. 1835/36

Сл. 15 Проширен Деисис: св. 
апостоли Матеј и Вартоломеј
Fig. 15 Great Deesis: holy apostles 
Mathew and Bartolommeo

Сл. 16 Проширен Деисис: св. 
апостоли Петар и Јован Богослов
Fig.16 Great Deesis: holy apostles 
Peter and John the Theologian
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начени со натпис-легенди на словенски јазик. 
Грчки се текстовите на евангелието во рацете на 
Христос (Јован 8, 12), на евангелистите (Матеј 1, 
1; Марко 1, 1; Лука 1, 1; Јован 1, 1) и на свитокот 
на апостол Петар (дел од молитва пред причес-
тување). На истиот автор ја припишуваме уште и 
иконката за целивање, со допојасен лик на воинот 
св. Димитриј, којашто не ја видовме во црквата.38 

Дали поради отсуството на други негови икони 
во црквата, постои една приказна за сликарот Ми-
хаил што можеби неправедно го следи до денес, 
и не само низ народното кажување – дека отту-
ка бил избркан заради непримерно однесување.39 

Настрана приказните, се знае дека завршувајќи 
ја договорената работа во Лазарополе, самарин-
скиот зограф следните години ги минал со нови 
задолженија: сликал икони и за други мијачки 
села,40 односно бил повикан во Нигрита, близу 
Серез, каде што ѕидната декорација во црквата 
Св. Ѓорѓи ја завршил на 20 мај 1838 г. во време на 
екуменскиот патријарх Григориос.41

*
*       *

38 Исто, бр. 9685, 21,5 х 16 х 3 см, атрибуирана на 
зографот Дичо од Тресонче.

39 Расказот за изградбата и за сликарите на црквата, 
заснован врз народно предание, првпат е публикуван 
во: Смиљанић-Брадина 1928, 57–65. Цениме дека е ва-
жно, резимирано да потсетиме на содржината: Ѓурчин 
пратил писмо до својот пријател владиката Мелентиј, 
кој тогаш се наоѓал во Хилендар, за да му испрати жи-
вописци и да ја освети изградената црква на Илинден. 
Карванот тргнал од Каламарија кон Солун, придру-
жен од синовите на Ѓурчина и меѓу нив живописци-
те Харалампиј и Дичо. Харалампиј бил црн, тенок и 
слаб, а младиот зограф Димче со високо чело; перчин 
му паѓал како сноп зад ушите и вратот; благ му бил 
погледот од сините очи, а одот краток и однесување-
то пријатно. Ги познале сточарите Гркот и Словенот. 
Веќе три години тие биле заедно, но Харалампиј не 
сакал да го научи Димчета, кого го викал Дичо и тоа 
име му останало во народот, а и тој се навикнал, та 
се потпишувал Дичо зограф од државата Дебранска. 
Младиов бил трпелив, за да поднаучи, да се одвои од 
него и самостојно да работи по манастирите и црквите 
во Србија. По Ѓурѓовден тие стасале во Лазарополе и 
биле поздравени со пушки. Харалампиј набргу станал 
недоличен кон девојките, но бил задржан заради скапо 
платената работа, така што тој затворен во една одаја 
досликувал што е потребно, а сликањето на црквата 
продолжило под раководство на Дичо.

Истиот истражувач, Т. Смиљанић-Брадина, набргу 
ја сменил сторијата кажувајќи дека Ѓурчин бил на Све-
та Гора кај игуменот Анатолиј, својот земјак, од кого 
го добил планот на црквата, но за податокот не наве-
дува извор (Смиљанић-Брадина 1940, 142). Во меѓу-
време, за соработка на Дичо со „зограф Цинцарин со 
кој се запознал работејќи во некоја црква во Драма и 
поминал кај него половина година...потем бил повикан 
да слика во Лазарополе...и пак се вратил да работи во 
Серез, Драма, Елбасан и во нашите краишта“, раска-
жувал и правнукот на зографот, учителот Саржо Авра-
мович (Јовановић 1935, 408–409, нап. 1). Подоцна, 
компилирајќи неколку извори, А. Матковски истапува 
со скусено и малку изменето сиже дека Ѓурчин оди во 
манастирот Зограф кај јеромонахот Анатолиј во 1807 
г., а зографот со „неморално држење“ овојпат е зогра-

фот Михаил (Матковски 1959, 157, 163). На тој начин, 
неколку слободно интерпретирани податоци денес се 
жива традиција, и се провлекуваат низ стручната ли-
тература. 

40 За потписот на Михаил од 1838 г. врз Христова 
престолна икона во црквата Св. Архангел Михаил во с. 
Битуше, в. Тричковска 2008, 81.

41 За натписот во Нигрита и за столувањата на 
Григориос, в. Παπαγεοργίoυ 2010, 272– 273, Πιν. 88β. 
Патријархот е познат како некогашен Пелагониски и 
потем Серски митрополит, кому монасите на Бигор-
скиот манастир му посветиле почесен портрет во маш-
ката трпезарија, насликан од Михаил околу 1833 годи-
на, в. Грозданов 1994, 16; Тричковска 1994, 162–163, 
сл. 19; Тричковска 2008, 82–84, 87–88.

Сл. 17 Св. Тројца јерарси, зограф Дичо од Тресонче, 
1840 г. 

Fig. 17 Holy Three church fathers, painter Dicho 
from Tresonche, 1840
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Двата ѕидни натписа од 1840/41 г. – едниот 
под нишата на проскомидијата, со молитвено-по-
менички карактер по диктат на јерејот Мартин, а 
другиот ктиторски при јужниот влез во припра-
тата – ги напишал „смирени зограф Дичо“, кој во 
вториот натпис дополнил: „... од Тресонче Пер-
коски“.42 (сл. 3) Со интензивираното проучување 
на многубројните, разновремени икони потпиша-
ни со името на Дичо и под влијание на традиција-
та, преовладува мислењето дека зографот Дими-
триј – Дичо Крстевич од Тресонче (1819–1872/73) 
му бил ученик на зографот Михаил, а неговите 
творечки почетоци се бараат во рамките на сама-
ринското ателје при декорацијата на оваа црква.43 
За општото уверување дека ѕидните натписи од 
1841 г. ги напишал Дичо Крстевич, треба да се 
каже дека засега немаме посигурна потврда, освен 
сличниот ракопис со неговите натписи во други, 
помлади споменици, како и овдешното присуство 
на негови, но нешто подоцнежни икони. 

На иконостасот се наоѓаат две икони датирани 
во 1840 г. од (извесен) зограф Дичо, исто така, од 
Тресонче.44 Претставата на св. Тројца јерарси е 

сигнирана од: z$graç¢– Di’co –wt Tresa(n)ce– leta 
#aw^m, а иконата на светите Пантелејмон и пре-
подобна маченица Параскева (Римска) е со: r$ka 
Dicova /wt Tresance– wt Xrista #aw^m 1840.45 Тие 
икони во науката го проблематизираа идентите-
тот на познатиот автор Дичо, кој во своите идни 
дела веќе не го повторил родовското, туку само 
татковото име и родното село.46 Во врска со тоа 

Сл. 18 Св. Пантелејмон и Параскева, зограф Дичо од Тресонче, 1840; св. Четириесет севастиски маченици, 
Влегување во Ерусалим, зограф Дичо (Крстевич) од Тресонче, 1844 г.

Fig. 18 Ss Panteleimon and Paraskevy, painter Dicho from Tresonche, 1840; Holy Forty martyrs of Sebastia, Entry into 
Jerusalem, painter Dicho (Krstevich) from Tresonche, 1844

42 Хаџи Васиљевић 1936, 284; Василиев 1965, 182–183.
43 Василиев 1965, 179–189; Балабанов 1973, 7–18; 

Грозданов (1994) 2004, 63–76. Поради обемноста на 
библиографијата за Дичо, упатуваме на веќе направе-
ниот преглед во: Грозданов, (2002) 2004, 26–29; со до-
полнувања во: Грозданова Коцевски 2008; Цветковски 
2010, на повеќе места.

44 Смиљанић 1925, 97, соопштува дека во маалото 
наречено Лековци во Тресонче, живееле 2 куќи на Ди-
човци и 4 куќи на Перковци. За честото име Дичо низ 
мијачките села, интересни се примерите: за купопро-
дажба на лазарополскиот Требник (Државна Архива 

на НР Македонија сл. III, 810), бил направен записник 
кој потврдува дека на 13 јуни 1834 г. им е продаден на 
пастор Стефан и на пастор Дичо, в. Матковски 1959, 
172; за зограф Дичо Митрев од Тресонче, современик 
на Дичо Крстевич, в. Василиев 1965, 203, кој всуш-
ност, не ја поткрепува информацијата.

45 Евиденција , бр. 9764, 39 х 29 х 1,5 см и бр. 9765, 
39 х 27 х 2,5 см, со прочитани натписи. Иконите без 
илустрации ги објавува Балабанов 1973, 7–18, посебно 
10. Цветковски 2011, 26, сл. 1, ги донесува натписите и 
репродукцијата на св. Тројца јерарси. 

46 Балабанов 1973, 10, заклучува дека во прашање 
се двајца различни зографи со исто име, затоа што со-
сема се разликуваат во стилските одлики. Другото ста-
новиште е искажано во: Грозданов (1994) 2004, 73–75, 
кој смета дека се работи за иста личност со име Дичо, 
синот на Крсте, кој името на родот Перковски го ко-
ристел во младоста кога и стилот уште му бил во фор-
мирање; Цветковски 2010, 147, го има истото мислење, 
кој и при стилската анализа на неколку Дичови дела 
од 1846 г. во манастирот Бањска (Косово), согледува 
стилско „двојство“. Забележуваме дека клучната ико-
на за тезата на последниот истражувач, престолната 
икона на Исус Христос (Исто, сл. 1), ги нема одликите 
на зографот од Тресонче, туку на друг познат совреме-
ник, зографот Дамјан од Крушево (сп. Поповска-Ко-
робар 2004, 325–326, кат. бр. 185; Серафимова, 2005, 
229–231). И по чистењето на иконостасните икони, 
авторот го задржува ставот за еден зограф Дичо со 
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прашање, сметаме дека иконите од 1840 г. немаат 
стилски допирни точки со Дичо Крстевич Пер-
ковски од Тресонче, туку нив ги изработил не-
кој негов имењак и соселанец со ненадминливо 
скромна вештина. (сл. 17–18) Годината 1841 од 
ктиторскиот и од натписот во проскомидијата, се 
совпаѓа со времето на записот во лазарополски-
от Требник кој соопштува за „прво училиште во 
време на кнез Ѓурчин 1841, прв учител Мартин 
јереј“, а тоа е истата книга за којашто „пастор 
Дичо“ беше потврдил дека се откупува за црква-
та во 1834 г.47 Без да навлегуваме во тогашното 
значење на зборот пастор, што можело да се од-
несува и на лаици со задолженија во црквата, по-
датокот е засега само трага кон истоимениот не-
идентификуван иконописец, современик на Дичо 
Крстевич. 

Во вториот и третиот ред на иконостасот, из-
мешани без логичен распоред се поставени уште 
седумнаесет икони на Христови и Богородичини 
празници и на поединечни светители. Меѓу нив, 

од Дичо (Крстевич) се: една потпишана во 1843 г., 
четири во 1844 г., две во 1854 г.48 и две се непотпи-
шани и недатирани икони. Останатите празнични 
икони се дела на други мајстори. Прво ќе се задр-
жиме на Дичовите дела, само на потпишаните во 
1843 и 1844 г., односно тие кои му ги припишува-
ме во истите години. Потписот од 1843 г. го имаат 
иконите на св. Константин и Елена49 (z$graç¢ Dico 
/ #aw}mg) и на св. Кузман и Дамјан (z$graç¢ Dico 
wt Tresonce leta #aw}mg), којашто сега не се наоѓа 
на иконостасот.50 (сл. 19–20). Од 1844 г. се икони-
те на Воведението,51 Влегувањето во Ерусалим,52 

стилска еволуција токму во Лазарополе, в. Цветковски 
2011, 25.

47 Матковски 1959, 172–173, сл. на стр. 173, кој вели 
дека училиштето било во „црковната зграда“. Сп. по-
горе и наша заб. 44. 

48 Балабанов 1973, 10, известува за иконата на св. 
Теодор Тирон потпишана во 1854 г.; репродукција кај 
Цветковски 2011, сл. 7. Во истата година е потпишана и 
иконата на св. Харалампиј, што ја нема во евиденцијата 
којашто, пак, содржи други Дичови икони коишто сега 
не се во црквата (сп. Евиденција, бр. 9670 од 1847 г. и, 
недатирани и непотпишани бр. 9678, 9681, 9706, 9738).

49 Евиденција, бр. 9750, 39 х 28 х 2,5 см, атрибуи-
рано во XIX век, автор непознат; Цветковски 2011, 26, 
донесува натпис со прочитана 1844 г.

50 Евиденција, бр. 9733, 39 х 27 х 2,5 см. Натписот е 
публикуван: Балабанов 1973, 10.

51 Евиденција, бр. 9774, 39,5 х 31 х 3 см, атрибиура-
но на Дичо; Цветковски 2011, 26, сл. 5.

Сл. 19 Св. Константин и Елена, зограф Дичо 
(Крстевич) од Тресонче, 1843 г.

Fig. 19 Ss Constantine and Helena, painter Dicho 
(Krstevich) from Tresonche, 1843

Сл. 20 Св. Кузман и Дамјан, зограф Дичо (Крстевич) 
од Тресонче, 1843 г.

Fig. 20 Ss Cosma and Damian, painter Dicho (Krstevich) 
from Tresonche, 1843
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Преображението,53 и Издигнувањето на чесниот 
и животворен крст,54 кои имаат идентична сиг-

натура: z$gra’ç¢ Di’co wt Tresonce #aw}md. (сл. 18, 
21–22) Истакнуваме дека при потпишувањето ав-
торот сè уште не го користи и татковото име, така 
што, изгледа, со тоа започнал во делата за црквата 
во Росоки.55 Поради и онака чудната, несредена 

Сл. 21 Раѓање на Богородица, атрибуирано зограф Георгиос, о.1835/36 г.; Воведение и Преображение, зограф 
Дичо (Крстевич) од Тресонче, 1844 г.

Fig. 21 Birth of the Holy Virgin, painter Georgios attributed, ca. 1835/36; Presentation of the Holy Virgin and 
Transfiguration, painter Dicho (Krstevich) from Tresonche, 1844

Сл. 22 Издигнување на чесниот крст, зограф Дичо 
(Крстевич) од Тресонче, 1844 г.

Fig. 22 Exaltation of the Holy Cross, painter Dicho 
(Krstevich) from Tresonche, 1844

Сл. 23 Слегување на св. Дух, атрибуирано на зограф 
Дичо (Крстевич) од Тресонче, о. 1844 г.

Fig. 23 Pentecost, painter Dicho (Krstevich) from 
Tresonche attributed, ca. 1844

52 Евиденција, бр. 9783, 39,5 х 31 х 3 см, со прочитан 
натпис; Цветковски 2011, 26.

53 Евиденција, бр. 9775, 39 х 30 х 2,5 см, атрибиура-
но на Дичо; Цветковски 2011, 26, сл. 4.

54 Евиденција, бр. 9780, 39 х 31 х 2,5 см, атрибуира-
но во XIX век, автор непознат.

55 Пример е престолната икона на Исус Христос 
Цар и Велик архијереј, сп. Грозданов (1994) 2004, 
66, сл. на стр. 70. Непубликуваниот натпис е во три 
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состојба на иконостасот и впечатокот дека овие 
лесно подвижни икони се од некаде донесувани, 
односно разнесувани, не можеме да тврдиме дека 
во црквата немало и некоја икона на Дичо од пред 
1843 година. Недатирани и без потпис, за негови 
од овие години ги сметаме и Слегувањето на св. 
Дух56 (сл. 23) и св. Четириесет севастиски маче-
ници57 (сл. 18), како и две што не се поставени 
на иконостасот: Преполовување на празникот58 и 
Соборот на сите свети.59 Набројаните икони меѓу-
себно имаат мали разлики во димензиите; леген-
дите на словенски јазик се пишувани со бела боја 
(1843 г.) и комбинирано со црна, црвена и бела 
(1844 г.), при што на иконата Цветници е користен 
и грчки назив; од иконографски аспект паѓа в очи 
присуството на пророците Давид и Соломон со 
развиени свитоци во некои празнични сцени (Во-
ведение, Преображение и Влегувањето во Еруса-
лим,1844 г.). Кај сите нив ја констатираме вешта-
та ликовна доследност, препознатлива од раната 

сликарска фаза на Дичовото творештво, со која 
веќе е познат по охридската Богородица Пантон-
хара или иконописните сетови од Росоки, Тресон-
че и Бањани во периодот од 1844–1845 година.60 
Во контролираната композиција со богат колорит, 
нарацијата е сложена, со прецизно насликана ар-
хитектура или пејзаж исполнет со реалистични 
детали. Фигурите со релативно мали глави имаат 
нежни лица со топол, окер инкарнат и еднолични 
црти изведени со сигурна тенка линија, а обле-
ките се слоевити и декоративни, со ориентален и 
европеизиран призвук. Ова особено го потврдува 
неговата лазарополска икона, несомнено насли-
кана според бакрорезот на тема Издигнување на 
чесниот и животворен крст, печатен во Виена во 
1771 и во 1814 година по нарачка од монаси на 
Ксиропотам.61 

Непознато е колку вистина има во тоа дека 
„smi’renyfnÂ z$gra’ç Di’co wt selo Tresonce“ alias „Ό 

реда и во целост гласи: † z$gra’ç¢ smi’reni Di’co wt 
Treso(n)ce Krstevic /† S`� ikona � poklonf Kolo Ђuder`a i’ 
sín¢m$:Delü: i’ wt site cada egw /#aw}md.

56 Евиденција, бр. 9760, 39 х 28 х 2,5 см, атрибуира-
но во XIX век, автор непознат.

57 Исто, бр. 9784, 39 х 31 х 3 см, атрибиурано на 
Дичо; Цветковски 2011, 26.

58 Евиденција, бр. 9684, 39 х 28 х 3 см, атрибиурано 
на Дичо; Цветковски 2011, 27, ја датира во 1859/60 г.

59 Евиденција, бр. 9680, 40 х 31 х 2 см, атрибуирано 
во XIX век, автор непознат.

Сл. 24 Богослужбени книги во Лазарополе: Триод (1777), Пентикостар (1780) и Октоих (1844) 
Fig. 24 Liturgical books at Lazaropole: Triodion (1777), Pendicostarion (1780), Octoehos (1844)

60 Балабанов 1973, 10, сл. на стр. 11 (иконата на Пан-
тонхара од Канео); Грозданов (1994) 2004, 64–76, сл. на 
стр. 68, 70, 74 и 75 (за Росоки, Тресонче, Лазарополе, 
Бањани); Алексиев 1997, 28–30 (за Тресонче); Попов-
ска-Коробар 2004, 328, кат. бр. 191 (крст со Распетие од 
1844 г., Тресонче); Цветковски 2010, 14, сл. 1 (икона на 
Воведението од 1843 г. во с. Јабланица, Струшко), 145–
146, сл. 11 (лазарополската икона на светите Кузман и 
Дамјан од 1843 г.); Цветковски 2011, 25–26 , сл. 3– 6 (че-
тири икони од Лазарополе, 1843/44 г.).

61 Papastratos 1990, 453–455, обете се од непознат 
гравер, а нивни отпечатоци се наоѓаат во Кожани и на 
Света Гора. 
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Ζωγράφος Δήμτζος δέβρελης“, како што двојазич-
но се потпишал на иконата од Канео, отпрвин 
работел во Серско, Драмско и на други места во 
Македонија од османлискиот период, и дали тоа 
било заедно со самаринецот Михаил. Во при-
лог на сликарското искуство на Дичо пред 1841 
г. можеби би одела хипотезата за настанокот на 
неговата ерминија: тој ја преведувал и пишувал 
помеѓу 1835 и 1839 г., и дека двојазичноста во тој 
сликарски прирачник е потврда за користењето 
грчки извори.62 Поради повеќеслојниот живопис 
во наосот и во припратата на црквата во Лазаро-
поле, треба уште да се истражува во која мера тој 
учествувал во ѕидното сликарство, посебно пред 
или во 1841 година.63  Во таа смисла е важен фак-

тот дека припратата, каде што е и натписот пи-
шуван од Дичо, ја живописал Никола Крстевич 
од Лазарополе по нарачка на Митре Дамјанович 
ќајата Кокалески на 20 мај во 1873 година.64 Тоа 
сликарство било прекриено со ново во 1926 г., за 
што денес говори ктиторскиот натпис над истата 
јужна влезна врата во припратата.65 Следствено, 
би требало да се утврди дали има траги на живо-
пис од пред 1873 г., што можеби го работел Дичо. 
Да се осврнеме и на увереноста во тоа дека тој 

Сл. 25 Св. Никола, атрибуирано на зограф Георгиос, 
о. 1835/36 г.

Fig. 25 St Nicholas, painter Georgios attributed, 
ca. 1835/36

Сл. 26 Св. Ѓорѓи, атрибуирано на зограф Георгиос, 
о. 1835/36 г.

Fig. 26 St George, painter Georgios attributed, 
ca. 1835/36

62 За постарата Дичова ерминија (GR 412) што се 
чува во Центарот „ Проф. Иван Дујчев“ во Софија, в. 
Мутафов 2001, 268–279, посебно, 269–272, кој ја до-
пушта можноста Дичо да го направил својот препис на 
ерминијата во ателјето на Михаил од Самарина. Тоа го 
прифаќа и: Цветковски 2011, 27, но за вистински пе-
риод на нивната соработка ги смета годините помеѓу 
1840/41 и 1844.

63 Цветковски 2010, 67, 145 заб. 5, претпазливо ука-
жува дека постарите слоеви се на зографот Дичо, осо-
бено поради претставите на преподобните Теодосиј и 
Антониј Печерски на јужниот ѕид во наосот; Цветков-
ски 2011, 26–27, веќе е сигурен дека Дичо сликал во 
олтарот и во наосот.

64 Хаџи Васиљевић 1936, 285.
65 Непубликуваниот натпис гласи: За успомен и 

за здравље обновио ових упореду три малих кубета, 
својим прилогом! Стефан Симоновић Жупчески са по-
родицом. Живописац Коста Николић са синовима Јаћим 
Томо и Тодосија. Из Лазаропоља, 10 фебр. 1926 г. (sic!).
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сликал во наосот или во олтарскиот простор, од-
носно дека се здружил со Михаил од Самарина во 
1840 г. и натаму заедно работеле.66 Се знаат мес-
тата на одбележаните години 1835 и 1836-та, но 
заради целосна објективност, да претпоставиме 
дека зографот Михаил можеби откако се вратил 
од Серско, во Лазарополе ја досликувал апсида-
та и го насликал Деисисниот чин, кој нема датум. 
Да замислиме и дека тогаш, значи помеѓу 1838 и 
1840 г., Дичо му бил чирак, ученик и соработник 
на Михаил. Во тој случај, зошто ли само Дичо бил 
запишан во ктиторскиот натпис во 1840/41 г., но 
не (и) главниот мајстор-учител? Остануваме на 
хронологијата што ја изложивме претходно за де-
лата на Михаил во Лазарополе. Дичо без Михаил, 
а веројатно по негов пример, можеби и сликал во 
олтарскиот простор, но онаму каде што е проско-
мидискиот натпис и во ѓакониконот. За работата 
во наосот и припратата, која не можеме катего-
рично да ја одречуваме, ќе почекаме евентуални 
раслојувања на живописот.

Заслужува внимание согледувањето на ки-
ево-печерските култови и светци во иконописот 
на Дичо и поврзаноста со локалната традиција,67 
со што се потврдува и познатото влијание од ру-
ската богослужбена книжнина, особено слевана 
во Бигорскиот манастир.68 И во лазарополската 
црква таквиот фонд е прилично богат. Во врска 
со ктиторскиот натпис пишуван од Дичо, чијаш-
то специфичност е во почетната формулација со 
спомнувањето на рускиот цар Никола I Павлович, 
кое пак, се толкува со релациите на архимандрит 
Анатолиј Зографски со царското семејство,69 кусо 
би коментирале за неговиот концепт. Тој како да 
е копија на почетните реченици од печатените 
руски книги.70 (сл. 24) Споредено со ктиторскиот 

66 Цветковски 2011, 27, верува дека Дичо работел со 
Михаил во Охрид и во Рајчица (1840), а можеби и во 
Рилски манастир (1842).

67 Цветковски 2010, 57–67, се разгледуваат интерес-
ни икони од 1849, 1867 г. и една недатирана.

68 Џумурова-Јањатова 1978, 155–163 (со постара ли-
тература), каде што се обработени над педесет наслови 
од средината на XVIII до втората половина на XIX век. 

69 Матковски 1959, 83, 155; Дракул 1985, 103–145; 
Цветковски 2010, 66–67.

70 За пример ги предочуваме оние што ги видовме, 
сите печатени во Москва: Триод од 1777, приложен на 
црквата од епитропите Саве и Стале во 1813, Пенти-
костар од 1780 и Октоих од 1844 година. 

Сл. 27 Св. Јован Претеча, атрибуирано на зограф 
Георгиос, о. 1835/36 г.

Fig. 27 St John the Baptist, painter Georgios attributed, 
ca. 1835/36

Сл. 28 Св. Јован Претеча, детаљ
Fig. 28 St John the Baptist, detail
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натпис на трпезаријата во Бигорскиот манастир 
или летописната белешка на црквата во Росоки, 
кои би се очекувало да се урнеците за натпис и 
во Лазарополе, овде е загадочно неспомнување-
то на актуелните османлиски административни и 
христијанските црковни власти.71 Како што стои 

и во ктиторскиот натпис од 1840 г. во Рајчица,72 
каде што теориски Дичо соработувал со зографот 
Михаил, надлежниот митрополит требало да се 
спомне и во овој храм на Св. Ѓорѓи, но можеби 
тука пресудна одлука донесол некој друг.

Стилот на Дичо го анализирале неколкумина 
истражувачи кои ги согледале влијанијата на Ми-
хаил од Самарина, на Христофор Жефарович и 
други халкографи, односно неговата компилатор-
ска снаодливост и недоследна примена на своите 
ерминии.73 Тој навистина бил талентиран, образо-
ван и најпродуктивен сликар во духот на италови-
зантиското, меѓутоа, несоодветна е констатација-
та дека „станал првиот домашен сликар во Вар-
дарска Македонија кој во закоравеното постви-
зантиско сликарство внесол западни елементи“.74 
Од втората деценија на XIX век македонските 
зографи веќе работат во таков манир под влијание 
на графичкиот медиум и на различни „сликарски 
авторитети“, најчесто светогорски воспитаници, 
чии дела се среќаваат низ земјава. Такви се, на 
пример, Крсте од Велес (1815 – 1835), Крсте Поп 
Трајанович (1818 – 1824) и монах Антониј Јоано-
вич од Битолско (1810 – 1841) коишто дејствувале 
и во мијачкиот регион, но и други недоистражени 
сликари,75 така што патиштата по кои се стекнува-
ло искуството се покомплексни.76 За формирање-
то на Дичо и неговите стилско-ликовни одлики 
во текот на петтата деценија на векот, ни се чини 
дека е важно и натаму да се истражува и можното 
влијание на сликарството од крајот на XVIII до 

Сл. 29 Св. Димитриј, атрибуирано на зограф 
Георгиос, о. 1835/36 г.

Fig. 29 St Demetrios, painter Georgios attributed, 
ca. 1835/36

71 За натписот кој соопштува за изградбата на тр-
пезаријата во Бигорскиот манастир, каде што сликале 
Михаил и синот Димитар (Даниил), сп. калк во: Трич-
ковска 1994, 143; за летописот на црквата Воведение во 
Росоки, пишуван од Даниил свештеномонах зограф во 
1836 г., в. факсимил во: Апостолов 1951, 36; сп. Гроз-
данов (1994) 2004, 64–66. Во врска со лазарополската 
црква посебно се нагласува значењето на еден незачу-
ван ферман издаден од султанот Махмуд II во 1838 г., 
што наводно за легализација на црквата, бил издејству-
ван лично од Ѓурчин со аудиенција во Константино-
пол (Матковски 1959, 158, заб. 18). Ова го потсилува 
нашето проблематизирање на почетната содржина на 
ктиторкиот натпис од 1841 година. Инаку, од три сул-
тански фермани за кои се раскажува, зачуваниот е од 
20 септември 1838 г. и се однесува на регулирање на 

даноците во Дебарската каза (Матковски 1959, 144, сл. 
на стр. 152).

72 Сп. Тричковска 1993, 227, расчитан ктиторски 
натпис на фасадата.

73 Грозданов (1996) 2004, 95–119, со постара ли-
тература; Тричковска 2000; Мутафов 2003, 268–279; 
Давидов-Темерински 2004, 143–164; Цветковски 2010, 
13–23, 43–67; Стошић 2011, 267–274.

74 Давидов-Темерински 2004, 146.
75 На пример, анонимниот автор на трите икони со 

словенски приложнички натписи од различни лица 
во Росоки, кои биле насликани во 1835 г. во стилот 
(само) сличен на Михаил и Даниил: Евиденција, бр. 
9613, 9614 и 9623, со просечни димензии 84 х 62 х 
2 см, без атрибуција). Иконата со датумот во 1835 г., 
што ја подарил Ристе Србакоски е публикувана и му 
се припишува на зографот монах Даниил од Самарина 
(Грозданов (1994) 2004, 67, сл. на стр.71), за кое не сме 
истомисленици.

76 Поповска-Коробар 2003, 87–102; Поповска-Коро-
бар 2004, 307–324; Поповска-Коробар 2006, 279–293. 
Во овие трудови се конкретно наведени влијанијата на 
мајсторите од втората половина на XVIII и почетокот 
на XIX век (со соодветната литература).
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средината на XIX век во Рилскиот манастир, по-
себно од самоковските зографи Христо Димитров 
и неговиот син Димитар Христов, чие творештво, 
исто така, ги отсликува сложените патеки на бал-
канската црковна уметност во тоа време.77 Теш-
ко е од денешна дистанца да се објасни вакуумот 
од годината 1841 до појавувањето на Дичовите 
потпишани дела од 1843 и 1844 г. во Лазаропо-
ле. И да претпоставиме дека оние икони што му 
ги припишуваме биле сликани околу 1841/42, за 
прекинот во годините единствено образложение 
би било сукцесивното заменување на постарите 
иконостасни икони. Всушност, локацијата на по-
четоците на славниот тресонечки сликар сè уште 
изгледа недефинирана. 

*
*       *

Во првиот ред на иконостасот, освен иконата 
од XVII век, меѓу престолните икони стојат че-
тири недатирани, две датирани во 1849 и една во 
1910 година, од различни дарители и зографи, 
но ниту една сликана од Михаил или Дичо Кр-
стевич.78 Претпоставуваме дека најдоцна до 1849 

г., од кога датираат Христовата и Богородичината 
престолна икона, сè уште се користеле истоиме-
ните две од крајот на XVIII век, кои се на прос-
кинитарите.

Таинствени се четирите престолни икони дару-
вани од Велјан Пејчинович во непозната година, 
но нагласено е – во времето на Ѓурчина: vw’ vremó∞ 
Ђ$rci’nw’vw’ s$gradi’sa∞ titw’ri’ smireni’ rap¢ veló'n¢ 
pei’ci’nwvi’c¢.79 Не можеме да бидеме сигурни од 
каде потекнува именуваниот приложник, за кого 
текстот веројатно го напишал анонимниот сли-
кар, кој слабо го познавал словенскиот јазик. 80 

Сл. 30 Раѓање Христово и Крштевање, атрибуирано на зограф Георгиос, о. 1835/36 г.
Fig. 30 Nativity and Baptism, painter Georgios attributed, ca. 1835/36

77 Упатуваме на синтетизирачките студии: Попова 
2001; Генова, 2001, 45–74; Генова 2012, со соодветната 
литература.

78 Смиљанић-Брадина 1928, 63–65, раскажува за не-
когашна икона на Богородица пред која се молел Ѓур-
чин, а била сликана за помен на Ангелина/Ангелија од 

Голо Брдо или Бело Брдо, од грешниот раб божји Дичо 
зограф од државата Дебранска.

79 Од четирите еднакви натписи, на една од ико-
ните (св. Димитриј) личното име на ктиторот двапати 
е напишано: vw’ vremó∞ - Ђ$rci’nw’vw’ s$gradi’sa∞ titw’ri’ 
smireni’ rap¢ veló' veló'n¢ pei’cinwvic¢Û.

80 Доколку станува збор за родовско име, Пејчинов-
ци со15 куќи имало во селото Гари, но нема наведено 
и Велјан (сп. Смиљанић 1925, 101); без тоа презиме, 
Велјан Костадин од с. Кленово потпишал договор со 
Ѓурчин Кокалески во 1845 г. како откупувач на дел 
од шумата Лопушник, којшто подоцна и го раскинал 
(Матковски 1959, 192–195); извесен Велјан од рекан-
ското с. Селце, е познат како градител на конаците на 
Махмуд паша во Шкодра и „правителскиот дом“ во 
Охрид, за кого се мисли дека умрел околу 1820 г. (Ва-
силиев 1965, 261). По патиштата кон убави пасишта, 
Ѓурчин бил заедно со жители од други мијачки села 
меѓу кои и Гари и Селце, како на пример, во 1803 г. (сп. 
факсимил кај Матковски 1959, 236). 
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Примамлива ни е идејата за папуџијата Велјан, 
познат од натписот на мермерната плоча од 1795 
г. во Бигорскиот манастир, кој со неизвесна заслу-
га таму е спомнат заедно со игуменот јеромонах 
Хаџи Тарасиј и архиѓаконот Стефан.81 Не гледаме 
логички пречки за претпоставката дека токму па-
пуџијата Велјан, кој во младоста бил дарител на 
манастирот Бигорски, во своето зрело доба ста-
нал ктитор на овие икони во Лазарополе. Можеби 
како на врсник и близок сожител на лазаропол-
скиот коџабашија, нему му било важно да нагласи 
дека тоа го прави „во време Ѓурчиново“.

Од север кон југ, прилозите на Велјан започну-
ваат со иконата на св. Никола Мирликијски (st´¥iÂ 
Nikolai mir¢lfkiskif).82 Архијерејот со митра е 
претставен на трон, со благослов држејќи затво-
рен кодекс, надвишен со Богородица и Христос 
кои му ги подаваат архијерејските знаменија, 
омофорот и евангелието. (сл. 25) На следната ико-
на, драконоубиецот св. Ѓорѓи победоносец (st´¥iÂ 
GewrgiÂ` poûbhdonoskif) (sic!),83 зад себе на коњот го 

има момчето кое, според житието, чудотворно го 
пренесол кај мајка му. Од небото, Христос го бла-
гословува светиот воин, додека ангелот го овен-
чува со великомаченичка слава. Долу, во низата 
медалјони се три сцени од циклусот негови стра-
дања: Измачувањето на тркало, Воскреснувањето 
на еден покојник и Усекованието. (сл. 26) Фрон-
тално поставен во цел раст, св. Јован Претеча 
(st´¥iÂ Iwann¢ Preteca) е прикажан на иконата како 
ангел (крилат), апостол (со свиток в рака повику-
ва на покајание) и маченик со придружните две 
епизоди од неговото Усекование.84 Аплицираниот 
сребрен ореол припаѓал на некоја Христова ико-
на, а недостига апликата на десната рака. (сл. 27–
28) Последната од оваа група престолни икони 
е на св. Димитриј мироточивиот (st´¥iÂ Dimitri` 
mfro$ocfv¥iÂ) (sic!), чиј иконографски концепт како 
во огледало е повторен од иконата на св. Ѓорѓи. 
Јавајќи коњ Димитриј убива воин, а долу се сце-
ни од неговото страдање во затворот: со крстот в 
рака го згазнал ѓаволот престорен во шкорпија, го 
благословил Нестор пред борбата со Лиј и набргу 
бил погубен со копја.85 (сл. 29) 81 За вотивната шестаголна плоча и нејзиниот исто-

ријат в. Николовски 1994, 91–92, цртеж 3 на стр. 128.
82 Евиденција, бр. 9772,102,5 х 67 х 3,5 см, атрибуи-

рано во XIX век, автор непознат.
83 Исто, бр. 9771, 104 х 67 х 3,5 см, атрибуирано во 

XIX век, автор непознат.

84 Исто, бр. 9767, 119,2 х 66,5 х 2,5 см, без атрибуција.
85 Исто, бр. 9766, 102 х 61 х 3,5 см, атрибуирано во 

XIX век, автор непознат.

Сл. 31 Успение на Богородица, атрибуирано на 
зограф Георгиос, о. 1835/36 г.

Fig. 31Dormition, painter Georgios attributed, 
ca. 1835/36

Сл. 32 Слегување во ад, атрибуирано на зограф 
Георгиос, о. 1835/36 г.

Fig. 32 Descent into Hell, painter Georgios attributed, 
ca 1835/36
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Според општите иконографски и ликовни 
обележја, иконите би ги датирале пошироко во 
првата половина на XIX век. Индивидуалниот 
сликарски ракопис нè води кон поконкретна ав-
торска атрибуција, при што најмногу ни помага 
типологијата и морфологијата на лицата со помал 
формат. Споредувајќи ги цртежот и моделација-
та на тие ликови од престолните, со прикажаните 
во одредена група празнични икони во црквата, 
согледуваме извонредни заемни сличности. Ста-
нува збор за пет икони на иконостасот: Раѓањето 
на Богородица86 (сл. 21), Раѓањето на Христос,87 
Крштевањето88 (сл. 30), Воскресението89 и Возне-
сението,90 и за две што не се таму поставени: Ус-
пението91 и Слегувањето во ад.92 (сл. 31–32 ) Нат-

пис-легендите им се на грчки јазик со еднакви ор-
тографски карактеристики во натписите, а ја има-
ат и декорацијата на рамките како на престолните 
икони. Директните аналогии за оваа лазарополска 
дузина икони ги наоѓаме во музејските збирки во 
Софија. Тие дела имаат грчки натписи, различни 
димензии, непозната провениенција, а истражу-
вачите не ги доведувале во меѓусебна врска. Од 
петте софиски што ги посочуваме, само иконата 
на св. архиѓакон Стефан со страдалничката сцена 
на каменувањето е потпишана од раката на Геор-
гиос во 1827 година.93 Меѓу непотпишаните, две 
икони се датирани во 1829 г.94 (сл. 33) и една во 
1849 година.95 

Сл. 33 Софија, Судењето на Исус Христос, атрибуирано на зограф Георгиос, 1829 г.
Fig. 33 Sofia, The Trial of Jesus Christ, painter Georgios attributed, 1829

86 Исто, бр. 9773, 39,5 х30 х 3,5, атрибиурано на 
Дичо, 1844 г.

87 Исто, бр. 9776, 39 х 30 х 3,5 см, атрибиурано на Дичо.
88 Исто, бр. 9777, 38,5 х 30,5 х 3,5 см, атрибуирано 

во XIX век, автор непознат.
89 Исто, бр. 9779, 39 х 31 х 2,5 см, атрибуирано во 

XIX век, автор непознат..
90 Исто, бр. 9782, 39 х 30 х 3,5 см, атрибиурано на Дичо.
91 Исто, бр. 9732, 39 х 34 х 3 см, атрибуирано во XIX 

век, автор непознат.

92 Исто, бр. 9735, 41 х 35 х 2,5 см, атрибуирано во 
XIX век, автор непознат.

93 Гергова 2012, кат. бр. II 264 (дарител бил Хаџи 
Стефан јеромонах); види и кат. бр. II 189 (св.Теодор Ти-
рон и Теодор Стратилат, датирана во XVIII – XIX век).

94 За иконата со приказ на Првиот Екуменски собор, 
од колекцијата на Националниот историски музеј, в. 
Matakieva-Lilkova 1994, cat. no. 97. Втората од истата 
година е иконата Судењето на Христос (насликана по 
нарачка на извесен господин Xаџи Ананиј проигумен), 
од збирката на Националната уметничка галерија (НХГ 
инв. бр. 602, 54 х 76 х 2 см), изложена во криптата на 



243

Извесниот зограф Георгиос, според наше 
мислење авторот и на иконите во Лазарополе, е 
стилски традиционалист, кој придобива со деко-
ративноста од актуелното време. Со намера да 
постигне длабочина на сликата, заднината ја ком-
понира во хоризонтални зони боени со комбина-
ција на нијансите сино-зелено и умбра, во кои по-
ставува многубројни дрвца, доловувајќи перспек-
тива во повеќе планови каква што често се гледа 
на печатените ведути. Има крут цртеж и топла, 
редуцирана колористичка палета. Фигурите се 
малку несмасни, со големи дланки и стапала, и со 
неуверливо движење. Овалните лица имаат мека 
моделација со сиво-маслинесто сенчење, блага 
несиметричност заради изразената, наеднаш по-
влечена линија од едната веѓа кон носот, и баде-
масти очи со крупна црна зеница и повремено за-
темнувани подочници. Општиот впечаток е дека 
работел под светогорски уметнички влијанија, 
очигледни и во сликаната рамка од иконите, која 
сличи на графичката продукција и не е ретка во 
иконописот. Специфичната претстава на иконата 
од збирката во Софија, Судењето на Исус Хрис-
тос пред Пилат и еврејските свештеници, е наји-
лустративниот пример, имено затоа што е верна 
копија на иконографската матрица од констан-
тинополскиот бакрорез од 1806 година.96 Како 
дошол сликарот во допир со предлошката, би се 
објаснило со познатиот феномен на популарни-
от медиум во балканскиот регион, без разлика на 
изворниот печатарски центар.97 И нешто порано 
светогорските сликарски искуства во Македонија 
се манифестирале директно или индиректно: ан-
гажманот за ѕидното сликарство во Бигорскиот 
манастир за време на игуменот Митрофан од Ла-
зарополе околу 1800 г., односно нарачките за ико-

ностасите во 1810 г. за црквата Св. Богородица во 
штипско Ново Село или за Лесновскиот манастир 
околу 1814.98 Освен преку стампите, индирект-
ниот влијаечки начин било и купувањето поеди-
нечни икони од зографи „светогорци“ во Солун.99 
Духовната матица на Мијачијата, особено во вре-
мето на нејзиниот игумен Арсениј (1807–1839) 
имала живи контакти со Константинопол и Света 
Гора, а оформила и своја печатница.100 Не знаеме 
од каде потекнува зографот Георгиос и каде сè ра-
ботел, но веројатно нема многу да згрешиме ако 
претпоставиме дека бил творечки поврзан со Све-
та Гора или со Солунско.

За да го прецизираме настанувањето на ико-
ните и времето кога Велјан Пејчинович ги пода-
рил во Лазарополе, потребно е да се осврнеме на 
Ѓурчиновите автографски искази и на народните 
кажувања. Кога во 1807 г. Лазарополе горело, но 
не и куќата на Ѓурчин, како селски коџабашија тој 
од благодарност „му ветил на св. Ѓорѓи“ и во таа 
година отишол на Света Гора „за да ја има ми-
лоста на Богородица“.101 Нема документирани по-
датоци каде точно престојувал, a традицијата ги 
спомнува манастирите Хилендар и Зограф.102 Из-

црквата Св. Александар Невски. Таа е публикувана по 
тематско-иконографски повод во: Тричковска 2001, 
226–227, посебно 237, сл. 8; Пейзажът в българската 
икона 2007, илустрација без број.

95 Гергова 2012, кат. бр. II 287 (иконата на Христос 
во слава е дарувана од извесен Дионисиј).

96 Дело на граверот Партениос Каравиас од јон-
скиот остров Итака, направено во Константинопол во 
1806 г. според отпечатокот во камен најден во Виена, 
в. Papastratos 1990, 60–62, со објаснување на потеклото 
на мотивот. Ретка за балканското сликарство, оваа тема 
во Македонија има два помлади примера: на западната 
фасада од црквата Св. Ѓорѓи во бигорскиот метох Рај-
чица и иконата на платно сликана од Аврам Дичов во 
Св. Пречиста–Кичевска, в. Тричковска 2001, 229–239, 
со други примери и соодветна литература.

97 Тоа се потврдува и со седум други бакарни плочи 
од истиот гравер Партениос Каравиас, кои се чуваат во 
Хилендар, иако дел од нив се произведени во Констан-
тинопол, в. Papastratos 1990, 62.

98 Последните искажани атрибуции за живописот во 
куполниот простор на бигорскиот католикон се однесу-
ваат на сликарите Христо Димитров од Самоков и на 
јероѓакон Давид, в. Поповска-Коробр 2006, 291–292, се 
двоуми меѓу двајцата наведени; Куюмджиев 2011, 26–
36, уверливо за јероѓакон Давид, за кој се претпоставува 
дека е светогорски монах што работел и надвор од Атос 
(Ζάρρα 1999, 179–203). За делата на Христо Димитров 
во Штип: Василиев 1965, 316–317; Попова 2001 и во 
Лесново: Поповска-Коробар 2000, 40–42.

99 За познатите зографи од Галатиста (Халкидик), 
кои семејно поврзани работеле во неколку светогорски 
манастири (Papaggelos 1998, 285–318) и иконите од 
Митрофан, Макариј и Венјамин во Велес и Кочани по-
меѓу годините 1766 и 1832, в. Поповска-Коробар 2003, 
98–99; сп. и други икони во: Поповска-Коробар 2004, 
кат. бр. 151 и 180.

100 Финансискиот отчет од 1807 до 1838 г., пишуван 
од архимандритот Арсениј на 29 април 1838 г. во Кон-
стантинопол, ги наведува поводите за одењето во ме-
трополата (првпат во 1817 г.) и на Атос (Мошин 1971, 
398–399; Балабанов 1976, 56–74, посебно 67–74). Да 
потсетиме и на бакрорезот нарачан од Арсениј во 
1831, а отпечатен на Света Гора од монах Теофил во 
1832 година (Балабанов 1975, 93–108); на плаќањето за 
„штампата“ и за мајсторот, веројатно светогорец, што 
ги научил на „марифетот“ во 1833 г. (Балабанов 1976, 
70); како и на двостраното бакрорезно клише за Бого-
родица Портаитиса Ивиронска и св. Јован Претеча со 
св. Никола, единственото зачувано од бигорската пе-
чатница (Чокревска-Филип 1999, 93–100).

101 Сп. факсимил во: Матковски 1959, 237.
102 За сврзувањето со Хилендар, чиј католикон е 
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гледа дека во легендата се измешале не-
колку историски податоци и хронолош-
ки се компримирале, зашто од одењето 
на Света Гора (1807), кое не знаеме дали 
Ѓурчин воопшто го повторил, до поста-
вувањето на темелите и започнувањето 
на живописувањето на црквата измина-
ле, всушност, дваесет и пет години. Од 
друга страна, врските на бигорскиот игу-
мен Арсениј со Зографскиот манастир, 
теориски можеле да имаат посредничка 
улога за некаков вид помош оттаму.103 И 
покрај вообичаената можност иконите 
од ктиторот Велјан Пејчинович да биле 
нарачани и донесени во селото, индика-
тивно е што во расказот, избраните сли-
кари, придружени од Ѓурчиновите сино-
ви, доаѓаат конкретно од Каламарија,104 
месноста југоисточно од Солун позната 
по светогорски метоси и на спомнатите 
два манастира.105 Иако не е изворен, тој 
податок не треба сосема да се прене-
брегне како дестинација од која евенту-
ално дошол зографот Георгиос, бидејќи 
честите контакти на многумина Мијаци 

во Солунско ги потврдува и автобиографијата на 
Кокалевски.106 Логично е и тука да се запрашаме, 
има ли некаква основаност да се помислува пов-
торно на Дичо Крстевич во врска со легендата за 
доаѓањето од Каламарија, согласно наводите за 
„сликарот Грк и ученикот Словен, Димче–Дичо, 
кои веќе три години биле заедно“?107 Како и во 
случајот со зографот Михаил од Самарина, тоа не 
можеме да го утврдиме, но ќе укажеме на извесна 
коинциденција: празничните икони на иконоста-
сот во Лазарополе – атрибуираните на Георгиос 
и тие од Дичо (1843/44) – тематски се надопол-

Сл. 34 Лазарополе, Богородица Одигитрија, зограф 
Димитар Молеров од Банско, 1849 г.

Fig. 34 Lazaropole, Holy Virgin Hodegitria, painter 
Dimitar Molerov from Bansko, 1849

посветен на Богородичиното воведение, спо-
реди овде во заб. 39. Секако, поради св. Ѓорѓи 
како патрон на католиконот во Зограф, но и 
поради архимандритот Анатолиј Зографски 
(† 1848), за кого се верува дека потекнувал 
од Лазарополе, иако самиот не се изјаснил, 
патувањето на ктиторот Кокалески во 1807 г. 
и каменорезецот Стојан од Луково „кај Ана-
толиј во Зограф“ се зема за факт: Матковски 1959, 157, 
161, заб. 28; Дракул 1988, 6–7, 13, 402. Во приложе-
ната документација за преписката на архимандритот, 
нема траги дека комуницирал со некого од Лазаропо-
ле, за разлика од игумените на Бигорскиот манастир 
или свештениците во Галичник и тоа во годините 1843, 
1844, 1848 (сп. Дракул 1988, 393–401).

103 Според публикуваните документи, преписките 
со Анатолиј Зографски главно биле поврзани со ма-
теријална помош (сп. Дракул 1988, 393–401). Без да 
конкретизира, чуден е горчливо емотивниот тон со кој 
С. Дракул пишува алудирајќи на проблематичен однос 
помеѓу Ѓурчин и архимандрит Анатолиј, што се одне-
сува и на црквата во Лазарополе, а одредени речени-
ци целосно ја мистифицираат улогата на зографскиот 
проигумен во градбата на храмот. Му се сугерира на 
читателот дека заслугата на архимандритот е голема и 
се подразбира, но дека била игнорирана. Дракул, при-
тоа, упатува на „административно подразбирливото“ 
значење во ктиторскиот натпис од 1841 г. (исто, 399), 
веројатно побуден од името на рускиот цар и неговите 
релации со Анатолиј Зографски. 

104 Смиљанић-Брадина 1928, 59; Дракул 1988, 399. 
105 Манастир Хиландар 1998, 77, 102; Fotić 2010, 57–73.

106 За престојот во Катерини, Платија, Солун, Бер и 
Воден и разни месности во нивната околина, сп. фак-
симили кај Матковски 1959, на повеќе места.

107 Смиљанић-Брадина 1928, 59, со тоа што името 
на Гркот во расказот е Харалампиј.
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нуваат. Тоа не значи автоматски и дека тие биле 
сликани во исто време, туку надополнувањето во 
иконографските теми најверојатно било наложе-
но од некакви причини.

Тргнувајќи од фактите дека помеѓу 1834/35 
и 1835/36 г. биле живописани куполата, олтарот 
и ексонартексот, биле купени нови богослужбе-
ни книги,108 а на новопоставениот иконостас ги 
имало неопходните престолни икони и царските 
двери, дури и проширениот Деисис, заклучуваме 
дека црквата уште тогаш била активна. Нашето 
толкување спори со досегашното мислење за „по-

луилегалното“ градење на црквата по-
веќе години,109 и нејзиното осветување 
дури по 1838 г. кога се добивале ферма-
ни, односно во 1841 година.110 Првиот 
ктиторски натпис децидно кажува дека 
изградбата започала на 15 април 1832 г., 
но тоа било напишано откако заграфот 
Михаил завршил со работата (1835/36 
г.), живописувјќи ја нишата на патронот 
под која и се потпишал во 1836 година. 
Притоа, ракописот на текстот на фасада-
та нема ортографски сличности со тие на 
Михаил, ниту, пак, на Дичо (Крстевич) 
кој го пишувал натписот во припратата 
во 1841 г., каде што јасно е речено дека 
црквата била изградена во 1833 година. 

Датирањето на четирите престолни 
и седумте празнични икони сликани од 
Георгиос го определуваме околу 1835/36 
година. Можеби за настанокот на ико-
ностасот има значење и изразот s$gradi’sa∞ 
во даровниот натпис на Велјана Пејчи-
нович. Во текстовите на ѕидните ктитор-
ски натписи тој израз полесно се при-
фаќа со значењето „се изгради“ (сл. 1 и 
3), а бидејќи е невообичаено употребен 
за иконите, не е исклучено да се однесу-
ва, всушност, и на создавањето/подигну-
вањето/градењето на конструкцијата на 
целиот иконостас. Останува непознато 
што се случувало со другите тогашни 
иконописни елементи – барем уште две 
престолни икони и вратите на премините 

кон олтарскиот простор, односно дали постари-
те престолни икони на Христос и на Богородица 
стоеле на иконостасот до 1849 г. од кога датираат 
денешните.111

Сл. 35 Исус Христос, зограф Димитар Молеров од 
Банско, 1849 г.

Fig. 35 Jesus Christ, painter Dimitar Molerov 
from Bansko, 1849

108 Матковски 1959, 167–172, сл. на стр. 168 и 170, 
за Требникот (Москва, 1830), купен од трговецот По-
пович од Видин во 1834 г. на кој има автограф од Ѓур-
чина во 1837 г., како и за Апостолот (Москва, 1836) со 
Ѓурчинов автограф од 1838 година.

109 Матковски 1959, 159–161, сметајќи ги како ре-
пери годините 1832, 1838 и 1841 искажува мислење 
за полуилегалното градење во текот на 6, односно 9 
години.

110 Исто, 144, 158, 181, каде што А. Матковски ком-
бинира легенди и факти, така што се поврзуваат гра-
дењето на црквата и нејзиното осветување со ферма-
ните од 1838 година. Тие податоци од различни извори, 
вклучувајќи ја формулацијата „и се заврши во летото 
1841“ во ктиторскиот натпис при јужниот влез, се сфа-
тени како црквата тогаш да била насликана, осветена 
и тогаш да станала активна. Најголемото недоразби-
рање е, изгледа, во мислењето дека вториот ктиторски 
натпис означувал и градежни активности. На ваквите 
толкувања се потпирале и други автори: Дракул 1988, 
6–7; Грозданов (1994) 2004, 73; Цветковски 2010, 67; 
Цветковски 2011, 27.

111 Уште кон крајот на XIX и почетокот на XX век 
многу нешта во црквата Св. Ѓорѓи се измениле. За бу-
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*
*       *

Во 1849 г. на иконостасот биле поставени нови 
творби, сликани во современ ликовен манир на 
друг зограф и од нови дарители.112 (сл. 34–35) При 
дното од иконите на Исус Христос и на Богороди-
ца Одигитрија има идентичен приложнички нат-
пис: s`�’ s(ve)ta� iÊko’na Xr(i)sto’va: pokloni’a� ki’r¢ 
Ve’lü, iÊ bra’tïü e'go‘ Dam�’n¢ iÊ Gew’rge, OÊgnenovi si’nove, 
Da’rkoski. v¢ lh’tw 1849. / r$ka‘ Dimi’trïa Ï(o)m(a). 
X(adji):F(konomov). iz¢ Razlo’ga. Пишуван е со 
раката на сликарот, на што упатува истиот об-
лик на буквите во текстот на евангелието кое го 
држи Христос (Јован 8,12). Според сигнатурата, 
авторот на иконите е познатиот зограф Димитар 
Томов Хаџи Икономов Молеров (ок.1780 – 1868) 
од Банско.113 Тој е син на Тома Вишанов Хаџи 
Икономов Молеров, кој ликовно се образувал во 
Сремски Карловци во духот на барокната умет-
ност и се смета за основоположник на т.н. банска 
уметничка школа.114 За разлика од него, Димитар 
Молеров бил приврзан за традиционалниот пост-
визаниски стил што го применувал со технолош-
ки модернизиран квалитет. Бил плоден мајстор со 
подолг работен век (1816 – 1864), соработувајќи 
со татко си, со својот син Симеон и неколкумина 
ученици, главно во Бугарија, но и во Грција, Ср-
бија и на Света Гора.115 

До идентитетот на дарителите, господин Велјо 
и неговите браќа Дамјан и Ѓорѓи, синовите на Ог-
нен Даркоски, би можеле да се доближиме бла-
годарение на неколку извори за исто лично име 
и презиме, односно за името на родот. Даркоски 
се меѓу најстарите (автохтони) родови во Лаза-
рополе,116 а за татковото име на браќата-дарители 

прилог би било и честото спомнување на извесен 
Огнен во годините 1811,1813 и 1815 во Ѓурчино-
вата автобиографија.117 Првонапишаниот Велјо 
би можел да биде познатиот резбар и декоратер 
Велјан, кој во Банско трајно се населил откако ра-
ботел во тамошната црква Св. Троица околу 1837 
година.118 Според некои истражувачи, тој потек-
нувал од Лазарополе и освен во банската црква, 
работел и во Св. Богородица во Пазарџик околу 
1861 година.119 Има доволно основа да се верува 
дека местото Разлог/ Банско ги поврзало дарите-
лот Велјо и зографот Димитар Молеров за потре-
бата од нови престолни икони за Лазарополе, иако 
според природата на нивните професии средбата 
можело да биде и во друга балканска средина.

*
*       *

Заклучувајќи го прилогот ги издвојуваме ос-
новните согледувања кои, секако, треба да бидат 
предмет на доистражување за да се дополнат или 
коригираат.

Двигателната сила на лазарополските жите-
ли била во спрега со Бигорскиот манастир како 
духовен и просветителски центар, кој насочувал 
и во црковната уметност. Градбата на сегашната 
црква, којашто со архитектурата и наликува на 
бигорскиот католикон, започнала во 1832 и завр-
шила во 1833 г. со заслуга на Ѓурчин Кокалески 
како главен ктитор. Ѕидната декорација отпрвин 
била изведена во две последовни сликарски се-
зони од зографот Михаил од Самарина – во ку-
полата и олтарската апсида тој завршил во 1835, 
а во ексонартексот и нишата на јужната фасада 
во 1836 година. Тогаш настанал и актуелниот 
иконостас, најверојатно како приложништво на 
Велјан Пејчинович, каде што биле поставени: 
зачуваните дела од крајот на XVIII век слика-
ни од Неделко од Росоки и еден друг анонимен 

рните несогласувања помеѓу семејствата во селото и 
одразот на состојбата во црквата в. Матковски 1959, 
211–212.

112 Иконите се евидентирани (бр. 9768,106 х 67,5 х 
3 см и бр. 9770, 107,5 х 68 х 3 см) со нецелосно забеле-
жан потпис на зографот и без негова идентификација. 
Сп. и Смилевски 1997, 39.

113 Во врска со топонимот во сигнатурата на зогра-
фот, пожелно е потсетувањето дека називот некогаш 
се однесувал општо на целата котлина со двете главни 
села Банско и Мехомија, којашто пак, сега се именува 
Разлог, в. Василиев 1965, 486, заб. 2.

114 Генова 2009, 15–26, со целата постара литература.
115 Василиев 1965, 505–513; Гергова 1981, сл. 65–69; Гер-

гова 1997, 93–100; Стойкова 2003, 248–264; Генова 2009. 
116 Смиљанић 1925, 100, за кои вели дека се исели-

ле во Смилево; Матковски 1959, 80. Познат е и копа-
ничарот Никола Даркоски Караџович дебрелија Ла-
зарополец, потпишан во 1833 г. како изработувач на 

иконостасот во црквата Св. Богородица Болничка во 
Охрид, в. Ќорнаков 1959, 15–18, сл.1–2, скица 1.

117 Сп. факсимил кај Матковски 1959, 241, 247, 249.
118 Василиев 1965, 486, 489, 525, кој вели дека 

Велјан Хр. Огненов дошол со својот роднина Наум 
Христов од Тресонче; Ќорнаков 1986, 194, го донесу-
ва истиот податок со тоа што за содружник на Велјана 
го спомнува Михаил Дамков од Лазарополе; Божков 
1985, непагинирано, со фотографии од резбата, деко-
рацијата на фасадите и куќата на Велјан во Банско. 

119 Арнаудов 2009, 59–61, со постара литература, 
каде што се донесуваат архивски податоци за исплата-
та на Велјан и се размислува за неговиот можен при-
донес во копаничарската и декоратерска улога во Па-
зарџик и во други места.
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мајстор, престолни и празнични икони насликани 
од зограф Георгиос, можеби од Солунско, како и 
проширениот Деисис од зографот Михаил од Са-
марина. Според новите финансиски можности на 
Кокалески и други ктитори, следувало живопи-
сување на преостанатите, ненасликани делови од 
црквата, што не е исклучено да го завршил Дичо 
Крстевич Перкоски од Тресонче во 1840/41 годи-
на. На иконостасот, исто така, содржината се ме-
нувала постепено – можно е уште околу 1841, но 

посведочено во 1843/44 г. со празничните икони 
на зографот Дичо Крстевич, и во 1849 г. со прес-
толните икони на зографот Димитар Молеров од 
Банско, дарувани од браќата Даркоски. Прису-
тноста на различни сликари, по потеклото и по 
нивните стилски специфики, прави од иконоста-
сот своевиден балкански артистички форум, со 
што се потврдува значајната улога на слободоум-
ните и енергични лазоровци во збогатувањето на 
македонската култура.
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The church of St. George at Lazarople is re-
nowned by the donor Gjurchin Kokaleski (1775–
1863), who was a wealthy stockbreeder achieving 
economic growth of the settlement and becoming a 
legendary figure. A rich foundation for research of 
the church have been his autobiography, the inscrip-
tions and records in the fresco paintings, icon paint-
ings, books, archive materials, and the local tradition. 
However, the doubtful interpretation of certain data, 
underplay of important facts in the domain of church 
art, and implicit acceptance of the popular tale, have 
led to faulty conclusions regarding the building of the 
church, the dynamics of interior painting and the at-
tribution of some icons from the iconostasis.

Today, the iconostasis is a conglomerate of works 
of different periods (17th – 20th centuries) and to un-
derstand this condition it was necessary to approach 
it from several aspects. For the purpose to establish 
when the iconostasis was created we focused on 
the icon painting and according to the inscriptions, 
signatures and attribution methods we attempted to 
identify the authors of the iconostasis icons. We be-
lieve that it could have been formed about 1835/36, 
since the fresco decoration in the dome and alter 
space have been accomplished in this period, which 
is verified with the inscriptions. Marking out of the 
works from the end of the 18th century, that originate 
from the earlier church on the same place, together 
with four different groups of icons from a later peri-
od, we recorded the changes in the iconostasis which 
appeared in the mid 19th century. We observed each 
painter separately, adding new data to their creative 
bibliographies. The presence of painters of different 
origin and style features transforms the iconostasis 

into an artistic ‘Balkan forum’ of a kind, thus con-
firming the important role of the liberal and energetic 
inhabitants of Lazaropole in enriching of the Mac-
edonian culture.

 Our research and interpretation of the original 
data is presented summarized, likewise information 
on some theses concerning the artistic activity in the 
church of St. George during the second quarter of 
the 19th century. The building of the church started in 
1832 and finished in 1833, with the merit of Gjurchin 
Kokaleski as the main donor. The fresco decoration 
was accomplished in two successive seasons by the 
Michael from Samarina – the dome and the altar 
space in 1835 and the exonarthex and the niche in the 
south façade in the following 1836. This is the period 
when the current iconostasis was made, very likely as 
a donation of Veljan Pejchinovich, and the following 
works were mounted on it: the preserved works from 
the late 18th century painted by Nedelko from Rosoki 
and an unknown master; the Despotic icons and the 
Festive icons painted by Georgios, probably from the 
region of Salonika, and the Great Deesis by Michael 
from Samarina. According to the new financial abili-
ties of Kokaleski and other donors, the fresco paint-
ings in the remaining parts of the church followed, 
possibly finished by the painter Dicho Krstevich 
Perkoski from Tresonche in 1841. Alike, on the icon-
ostasis the content changed gradually – possibly as 
early as 1841, although confirmed in 1843/44, with 
the Festive icons by Dicho Krstevich. Two Despotic 
icons by the painter Dimitar Molerov from Bansko 
were placed in 1849, as an endowment from Veljo, 
Damjan and Georgi, sons of Ognen Darkoski.

Viktorija POPOVSKA-KOROBAR

ON THE ICONOSTASIS IN THE CHURCH OF 
SAINT GEORGE AT LAZAROPOLE
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