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СРЕДНОВЕКОВНА МАКЕДОНИЈА
Култура и уметност 

Непрегледна и неисцрпна, величествена и раскошна, богата и автентична, ма-
кедонската средновековна уметничка ризница ја претставува фундаменталната ком-
понента на нашиот историски, духовен и културен идентитет. Втемелена врз богатата 
културна стратиграфија на античкото наследство, облагородена од горливата инспи-
рација на христијанската ученост и пробликната со сочните творечки импулси на сло-
венскиот темперамент, таа израснала низ столетијата на драматичната социјална и по-
литичка одисеја на македонскиот народ во потрагата по вистинските етнички корени 
и сопствената самобитност. Изградена од долговековната креација на неимарите и 
зографите, на поетите и беседниците, на иконописците и препишувачите, на мисионе-
рите и книжевниците, македонската ризница на уметнички дела го одразува епскиот 
дух на историското опстојување и грандиозниот творечки опус на нашите предци од 
средновековната епоха. Монументалните храмови што се издигаат како тврдини на 
православната духовност, инспиративните молитви напишани од рацете на народни-
те учители, раскошните панорами сликани по ѕидовите на црковните зданија и пре-
красните иконописни творби украсени со сребрени опкови и трепет на чисто злато 
го воздигнуваат македонскиот средновековен уметнички трезор на пиедесталот на 
нашите најдобри и најрепрезентативни творечки дострели. Рефлектирајќи ги култур-
ните релации на македонската територија со уметничките метрополи на православ-
ниот свет од една страна и одразувајќи го автентичниот придонес на нашето подрачје 
во градењето на средновековната култура од друга, македонскиот уметнички трезор 
од овој период со право го заслужува епитетот „корифеј” на историскиот опстанок на 
Македонците и на нивниот препознатлив цивилизациски перформанс. 
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ПРВ КултуРЕН ПОДЕМ НА СлОВЕНИтЕ ВО МАКЕДОНИЈА -
 СлОВЕНСКО-ВИзАНтИСКА тВОРЕчКА КОхАбИтАцИЈА

(од доаѓањето на свети Климент 
до падот на Самуиловото царство)

Интензивниот процут на креативната енергија на словенската популација насе-
лена во Македонија, овозможена со доаѓањето на интелектуалниот великан Климент 
во деветтата деценија на IX столетие, го означува раѓањето на словенско-византиската 
култура монументална по обемот, живописна по концептот и автентична по карактерот. 
Надоврзувајќи се на кирилометодиевскиот културен концепт фундиран врз врутоците 
на православната религиозна догма и ромејската традиција, Климент, неуморниот учи-
тел, златоустиот поет, благородниот свештеник, вештиот беседник и дипломат, станал 
вистински духовен пастир на Словените и нивен непоколеблив предводник кон патеки-
те на знаењето и ерудицијата, кон патиштата на културниот напредок и на уметничкото 
творештво. Дидактичките инструменти на првиот словенски универзитет етаблиран во 
Охрид, фасцинантното творештво на Климентовиот книжевен круг, раскошно елабори-
раните облици на архитектонската продукција и континуираната мисионерска актив-
ност на христијанските првенци, се само некои од елементите на новата духовна клима 
во која пораснаа варварските доселеници од северот во достоинствени поданици на 
православната култура. Создавајќи нови и соодветни уметнички форми за манифеста-
ција на својот творечки хабитус, тие изградија драгоцена ризница на литературни твор-
би, градителски остварувања и ликовни дела, како бесценето сведоштво за врвниот 
кративен придонес на Светиклиментовата епоха. 

Книжевност

Средновековната книжевност и уметност на Македонија претставуваат исто-
риски аргумент со важност од цивилизациски и културни размери. Широчината на 
ваквата придобивка најнапред се однесува на исполнувањето на двата неопходни 
услови за постоење цивилизација: словенскиот јазик и словенското писмо. Преку 
овие суштински алатки за просветителска и општокултурна активност во среднове-
ковна Македонија, станало единствено возможно остварливо една култура да пре-
мине во цивилизација и овој клучен историски настан да го маркира својот култу-
рен и цивилизациски влог како општословенски. 

Црноризец Храбар во својот апологетски спис „За буквите″, посветен на исто-
риското значење за создавањето на словенското писмо, запишал дека ако словенски-
те учени луѓе бидат запрашани кој им ги создал буквите или пак, кој им ги превел 
книгите, одговорот секогаш ќе биде едногласен и непроменлив: sv3ti kªnstantin7 

”iloso”7 naricaem6y kiril ... i meäodie brat7 ego (Свети Константин Филозоф, наре-
чен Кирил... и Методиј, неговиот брат). Овој аргумент има важност на непроценлив 
цивилизациски чин за развојот на културната историја на сите словенски народи и 
тој се однесува на создавањето на словенската азбука и словенското писмо во вто-
рата половина на IX век. 

Почетоците на дипломатската и просветителската активност на светите браќа 
Кирил и Методиј на територијата на средновековна Македонија паѓаат во втората 
половина на IX век и се однесуваат на христијанизирањето на словенските пле-
миња преку ширење на светата реч со помош на новосоздаденото словенско писмо. 
Самата мисија претставувала сложен процес и таа има повеќезначен карактер, којш-
то најнапред се однесувал на универзалниот стремеж на Византија за остварување 
дијалог меѓу народите преку христолошкиот дискурс. Оттука, византискиот поход 
е поттикнат и е тесно поврзан со процесот на миграција на Словените на Балканот, 
започнат многу порано пред доаѓањето на светите браќа во Македонија, уште во 
раниот среден век кога словенските племиња се населиле на пошироката терито-
рија од Алпите до Урал и од Егејот до Балтикот, а VI век е обележан со инвазијата 
на словенските племиња на Балканскиот Полуостров, сё до неговиот најјужен дел. 
Преку процесот на христијанизацијата паралелно се одвивала и активноста на кул-
тивирање на словенските племиња означена во напуштањето на многубожечката 
религија и прифаќањето на Христос како единствен Бог. Така овој чин го маркира 
својот културен карактер, којшто се однесува на севкупното прифаќање на веќе 
изградениот византиски културен модел, што пак подразбира прифаќање нови кул-
турни, образовни и животни навики и практики меѓу Словените во византиската 
држава. Словените, кои иако рано се населиле на Балканот, сепак во почетокот не 
успеале да конституираат своја стабилна државна организација. Затоа, процесот 
на христијанизирањето на Словените носи карактер и на висок инклузивен чин во 
рамките на моќното државно и културно уредување на Византија, чија основа е 
теолошка, односно христоцентрично поставена.

Словенските племиња (Драговити, Велегезити, Сагудати, Струмјани, 
Смолјани, Берзити) ја населиле Македонија во VII век, најнапред прифаќајќи ја 
византиската власт, а потоа сакајќи да се ослободат од неа, организирале разни 
форми на стратегиско-воени отпори против неа1. Воспоставувањето на дисципли-
ната врз Словените, не само во државно-политичка, туку и во културна смисла, 
претставувало долг, комплексен, интелектуален и дипломатски организиран процес 
за Византија. Како клучни одредници во остварувањето и етаблирањето на визан-
тиската стратегија меѓу новиот народ би ги истакнале: воспоставувањето на визан-
тиската власт над областите населени со македонски Словени во почетокот на IX 
век; склучувањето договор меѓу бугарскиот кнез Борис и Византија во средината на 
IX век, според кој, тој се обврзал да го прими христијанството како државна рели-
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гија под управа на Цариградската патријаршија за да ги задржи освоените територии 
во Македонија; и третата одредница се однесувала на барањето на моравскиот кнез 
Ростислав до византискиот цар Михаил Трети да му испрати образовани луѓе кои ќе 
го шират христијанството на словенски јазик меѓу Словените. Позитивното решавање 
на ова барање го означило почетокот на најзначајната - Моравската мисија на браќата 
Кирил и Методиј меѓу словенскиот свет во втората половина на IX век, која имала ви-
сокоамбициозни цели, а коишто се однесувале на: преобразувањето на старата паган-
ска и формирање на нова културна свест на Словените преку нивна христијанизација 
на словенски јазик и усвојувањето на тукушто создадената словенска азбука2.

Резултатите од ваквиот кирилометодиевски дипломатско-просветителски ан-
гажман стануваат очигледни во однос на градењето на културно-политичката само-
битност на Словените, односно во стабилизирањето на државниот живот на Словените, 
на нивниот културно-цивилизациски подем и контакт со другите европски народи во 
тоа време. Овие државничко-политички аргументи и нивното транспонирање во кул-
турна и просветителска мисија, го означуваат почетокот на новиот лик на историјата 
за Византиското Царство, каде што истакната улога ќе има новохристијанизирани-
от словенски народ. Словенскиот културен модел којшто ќе го одбележи книжевно-
уметничкото и интелектуалното милје на средновековна Македонија, има и висок 
преродбен карактер, кој се однесува на промените на општата политичка и културна 
клима на Византија по тешкиот иконоборечки период. 

Сериозниот карактер на културно-уметничката и политичката самобитност на 
Словените се остварува преку целите на Моравската мисија: писмениот словенски 
јазик да не остане само на елементарно рамниште, туку да биде издигнат на ниво на 
литургиски јазик, исто како еврејскиот, грчкиот и латинскиот јазик. Во таа насока 
се однесува и Светикириловата одбрана на словенскиот јазик во однос на неодрж-
ливоста на тезата за тријазичноста. Така, новата духовно-интелектуална активност, 
којашто започнува со дипломатско-мисионерската активност на словенските апосто-
ли, браќата Кирил и Методиј, го претставува темелот на новата ера на Словените и 
нивниот премин од варвари во народ којшто влегува во редот на културата. 

Најзначајните словенски извори за животот и делото на светите браќа нив-
ните пространи житија, наречени Панонски легенди3, го откриваат исклучителниот 
контекст на културниот и цивилизацискиот карактер на нивната просветителска 
мисија меѓу Словените. По Хазарската мисија (860-861)4, кога Константин Филозоф 
престојувал во Битинија, каде што на западниот брег од Mала Азија бил сместен 
манастирот Полихрон, чијшто игумен бил неговиот брат Методиј, најверојатно во 
863 година, тој ја создал првата словенска азбука - глаголицата. Со овој историски 
настан е означен почетокот на чинот на преводна активност на дела од грчки на 
словенски јазик, а говорот на македонските Словени го започнува процесот на етаб-
лирање и освојување на приматот на најстар книжевен јазик на Словените. 

Најраната книжевна продукција на словенски јазик, којашто се однесува 
на присуството на најзначајните химнографски, богослужбени и библиски тек-
стови како преводна литература во старата македонска книжевност, укажува на 
раното формирање на црковен чин на словенски јазик. Податоци за тоа носат 
Петнаесеттата глава од Житието на св. Кирил каде што е истакнато дека тој v6s6 

crkov6nyi +in6 pr5lo’i, а петнаесеттата глава од Житието на св. Методиј допол-
нува: p6salt6yr6 bo b5 t6k7mo i evangeli¨ s7 apostol7m6 i izbran7ymi slou’6bami 

crkv6n7ymi s Filozof7m pr5lo’il7 p6r6v5e. Според XV глава од житието на св. 
Методиј, браќата најпрво ги превеле псалтирот, изборното евангелие (апракос) 
со апостолот и избрани служби, како и основните богослужбени текстови од 
службеникот и требникот. Пред крајот на животот, св. Методиј со своите сора-
ботници го превел целиот Стар завет без макавејските книги, потоа Крмчијата5, 
зборник составен од правни текстови од световен (Законот за судење на луѓето) 
и црковен карактер, отечката книга, за која што се смета дека претставувала па-
терик, односно зборник на текстови за црковните отци со поучен карактер, потоа 
скратен октоих, трипологијот со богат химнографски материјал, подоцна влезен 
во триодот и минејот6. 

Покрај нивната извонредно активна преведувачка дејност на богослужбено-
химнографски дела од грчки на словенски јазик, светите браќа создавале и ориги-
нални книжевни творби. Св. Кирил е првиот словенски поет кој живее и создава во 
IX век и чиишто молитви се вреднуваат според највисоките поетски начела според 
каноните на византиската поетика. Иако во книжевно-научниот свет од раката на 
Кирил Филозоф не стигнала ниту една автографска творба, сепак во Панонските 
легенди се забележуваат целосно фингирани поетски состави7. Во таа смисла, 
Панонското житие на св. Кирил нё известува за неколку негови самостојни твор-
би, меѓу кои е молитвата создадена во чест на св. Григориј Богослов, која науката ја 
смета за негова прва зачувана творба:

t5lom6 +lov5+e, a dou[e© aggele. 19. t6y t5lom +lov5k6 s7y, aggel6 §vi se, ousta 
bo tvo§ §ko edin6 ªt6 serafim6 boga proslavl§©t6 i v7sel¨n˜n8© prosv5]a©t6 prav7y¨ 
v5r6y kazanYem6. 20. t5m ‘e i mene pripada©]a k teb5 l©bovi© i v5ro© prYimi i boudi 
mi ou+itel6 i prosv5titel6. Takovaa xave]avaa[e. („О, Григориј, човек во телото, 
ангел во душата! Бидејќи си во телото човек, се јавуваш како ангел. А, твојата уста, 
како еден од серафимите, го прославува Бога и ја просветува сета вселена со толку-
вањето на вистинската вера. Затоа и мене, што клечам пред тебе со љубов и со вера, 
прими мe и биди ми просветител и учител”)8.

Во третата глава од Панонските легенди е неговата молитва посветена на 
божјата премудрост: 

„Боже на татковците наши и Господе милостиви, ти кој сè си создал со збор 
и со премудроста своја и си го создал човекот да владее со твоите творенија, дај ми 
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ја премудроста што е покрај твојот престол, за да сфатам што ти е угодно и да се 
спасам. Зашто јас сум твој роб и син на твојата робинка”9.

Третата поетска творба од Кирил Филозоф претставува висок естетски при-
мер на молитвено компонирана творба, која всушност се однесува на молитвата 
што тој му ја упатува на Бога пред крајот на својот живот: 

„Господе Боже мој, ти што си ги створил сите ангелски редови и бестелесни 
сили, а небото си го разопнал и земјата си ја основал и сиве овие нешта си ги довел 
од небитието во битие, кој секогаш ги послушуваш тие што ја исполнуваат твојата 
волја, и што се плашат од тебе и ги чуваат твоите заповеди! Послушај ја мојава 
молитва и дочувај го твоето верно стадо за кое си ме поставил мене, невреден и 
недостоен раб твој...”10

Дел од неговото оригинално творештво, поврзано со таканаречениот предмо-
равски период, е создадено на грчки јазик, од кое во словенски превод се зачувани 
само две негови творби: Пофалното слово за св. Климент Римски и прозна творба 
посветена на описот на откривањето на моштите на овој светител. Создавањето на 
овие две творби се поврзува со периодот на извршувањето на Хазарската мисија. За 
време на Сараценската мисија, за која се претпоставува дека била спроведена око-
лу 851-856 година11, тој создал беседи и творби со полемички карактер. Делата што 
ги создал за време на моравскиот период ги напишал на словенски јазик. Неговата 
Беседа против тријазичниците е зачувана во препис во Лаврентиевиот зборник од 
1348 година. Во науката сè уште останува дискутабилно дали св. Кирил е вистински-
от автор на Прогласот кон евангелието, Азбучната молитва и Солунската легенда.

Зачуваните фрагменти од Клоцовиот зборник (X-XI) го прошируваат пода-
токот за веројатната преводна активност на св. Методиј во врска со неговото ав-
торство на Анонимната хомилија12. Неговото име се поврзува и со создавањето на 
една од најзначајните химнографски творби од ранословенската писменост, кано-
нот посветен на Димитар Солунски, како и статијата Заповеди на св. Отци, чијшто 
препис е зачуван во Синајскиот требник, глаголски ракопис од XI век.

Годината 886 е клучна за понатамошниот развој на средновековната култура 
обележана со доаѓањето на св. Климент во Македонија, најзначајниот македонски 
средновековен мислител, ревносен следбеник на делото и започнатата активност на 
неговите првоучители светите Кирил и Методиј и родоначалник на средновеков-
ната македонска книжевност. Неговата просветителска дејност претставува прес-
врт во интелектуалниот, духовниот и книжевно-уметничкиот живот на Словените 
и блескаво продолжување на интелектуално-духовната и просветителска програма 
меѓу словенскиот народ. Ваквите дострели се огледаат и во основањето и органи-
зирањето на најзначајниот општословенски центар - Охридската книжевна школа 
од страна на св. Климент, од некои научници издигнат на ниво на прв словенски 
универзитет на Балканот. Преку активностите на Охридската школа, градот Охрид 

станал најважен центар за словенската култура во југозападниот дел на Балканот, 
чиешто влијание се проширило на североисток во руските земји.

Теофилакт, Светиклиментовиот житиеписец, истакнува дека Горазд, Климент, 
Наум, Ангелариј и Сава, заедно со светите браќа, го сочинуваат светиот ореол од 
словенскиот венец на седмочислениците. Св. Климент Охридски (околу 830/40-916) 
е еден од најверните и најспособните ученици на Кирил и Методиј. Тој поминува 
повеќе од две децении во Велика Моравија помагајќи им во успешното спроведу-
вање на Моравската мисија. По смртта на св. Кирил, тој, заедно со Методиј, е еден 
од најревносните борци за зачувување на словенската богослужба во Моравија, а по 
смртта на Методиј, со своите најблиски соработници, ја продолжува и ја предводи 
интелектуалната борба против германското свештенство. Неговото име и неговата 
раскошна интелектуално-духовна и етичка активност се тесно поврзани со градот 
Охрид, каде што тој го изградил својот манастир. Од неговата просветителска шко-
ла, како што известува неговото Пространо житие, излегле околу 3 500 ученици кои 
како идни академски мисионери ревносно го ширеле знаењето меѓу словенскиот 
свет. Создавањето на Охридската книжевна школа уследува по спреченоста на све-
тите браќа по Моравската мисија да ја продолжат просветителската активност. Св. 
Климент, св. Наум и Ангелариј се соочиле со мачното прогонство од Моравија и 
како резултат на добриот прием од кнезот Борис, подоцна биле испратени во охрид-
скиот крај за да ја продолжат мисијата на своите учители. 

Светиклиментовата активност подразбира раскош од преводно и оригинално 
творештво, оставајќи непроценлива трага не само во старата македонска книжев-
ност, туку и во рамките на општословенското значење. Неговиот просветителски 
ангажман насочен кон грижливиот однос за описменување на народот се оцену-
ва како интелектуално-духовен и етички. Како главен претставник на Охридската 
книжевна школа, во рамките на својата преведувачка и авторско-оригинална актив-
ност, тој наjнапред му дал книжевна норма на јазикот според говорот од охридски-
от крај. Една од најзначајните одлики на Охридската книжевна школа се огледува 
преку Светиклиментовата заложба во однос на доследноста во зачувувањето, про-
должувањето и практикувањето на глаголската традиција. 

Творечката активност на св. Климент овозможува класификација на: пре-
ведувачка и авторска. За неговата целокупна преведувачка активност не постојат 
сигурни сведоштва, но сепак постојат драгоцени насоки во литературата кои упа-
туваат единствено на неговото име. Во овој контекст, неодминлива е важноста да 
се истакне неговиот грижлив однос кон граматичко-лексичките, стилистичките и 
морфолошките особености како особена афирмација на словенскиот јазик и пис-
мо и нивниот развој, кои тој, преку својата оригинална химнографска и преве-
дувачка дејност, ги оставил како препознатлив, ненадминат и траен таканаречен 
Светиклиментов стил во старата црковна книжевност.



8 9МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА Е. Димитрова ● С. Коруновски ● С. Грандаковска Средновековна Mакедонија

Грчкиот извор на Опширното житие на св. Климент, од Теофилакт (Qeofula/
ktou, B/o kai pol/tia Klh/mentoj)13, го донесува податокот дека тој пред крајот на 
својот живот го довршил преводот на цветниот триод и го редактирал триодот што го 
превеле светите браќа, односно ги дополнил празнините во него14. Потфатот се одне-
сувал на химнографскиот дел кој се исполнува од Новата недела до Педесетницата, 
односно великопосниот циклус се смета за преведувачки потфат на св. Кирил и 
Методиј, а цветниот триод дело на св. Климент во рамките на Охридската книжевна 
школа15. Во Хоматијановото житие за св. Климент (глава XXVI) го среќаваме исти-
от податок, но дополнет со истакнувањето дека тој го редактирал и посниот триод, 
дека напишал голем број пофални слова, житија за светите маченици, како и мно-
губројни црковни песни. Најновите славистички научни истражувања укажуваат на 
тоа дека св. Климент Охридски е заслужен за дополнувањето на минејскиот текст и 
октоихот на словенски јазик16.

Овие податоци во врска со преведувачката активност на св. Климент, наука-
та ги аргументира и преку забележителното навлегување на говорните елементи 
од охридскиот говор во неговото творештво. Врз основа на присуството на говор-
ните елементи застапени во преводот, се врзува и потеклото на одредени словен-
ски ракописи од конкретни преведувачки центри. Ова особено го истакнуваме 
во врска со анализите на првиот превод на Акатистот на словенски јазик, како 
најверојатен преведувачки зафат на св. Климент. Влијание се огледува во пре-
ведувачката постапка преку примерот на Акатистот застапен во Орбелскиот 
триод, ракопис настанат во втората половина на XIII век во западна Македонија, 
за којшто науката ја афирмира врската со Охридската книжевна школа, односно 
со св. Климент. Овој податок укажува на непроценливата важност на потребата 
за негување на Светиклиментовата преведувачка дејност и стил во подоцнеж-
ните епохи во врска со препишувачката книжевна традиција во средновековна 
Македонија. Припадноста на овој ракопис кон Охридската книжевна школа и 
врските со св. Климент како преведувач и редактор на дел од триодот, во чијшто 
состав влегува и Акатистот, се гледаат на јазичен, стилски и метричко-поетски 
план, коишто ги пренесувале и практикувале препишувачите во подоцнежните 
векови. Оттука, врската на некои подоцнежни книжевни ракописи од богатите 
скрипторски ризници во средновековна Македонија со Охридската школа, најна-
пред се остварува преку негувањето на химнографските жанрови, како и превод 
на химнографските зборници од страна на св. Климент. На лексички план, се 
истакнува присуството на плетение словес17, кое се однесува на повторувањето 
на еднокоренски или исти зборови со асонантен атрибут, како и анафоричниот 
почеток и семантичкиот избор во првиот превод на триодната застапеност на 
Акатистот, за чијшто творец во преведувачка смисла се смета св. Климент. 
Најсвежите специјалистички морфосинтаксички истражувања во однос на по-

горните сознанија18, претставуваат показ преку којшто се акцентира влијанието 
на Светиклиментовиот книжевен јазик и стил и неговата врска со зборообразу-
вачките потфати на подоцнежните препишувачи.

Научните истражувања кои строго се однесуваат на богатиот материјал од сред-
новековниот македонски книжевен архив, афирмираат конкретни податоци во врска 
со богатото Светиклиментово химнографско оригинално творештво. Откритијата 
се однесуваат на акростихната содржаност на неговото име во насловите од словата 
коишто тој ги составил, а некои пак директно укажуваат на Светиклиментовиот 
автограф во некои од неговите химнографски творби. Забележано е постоење и на 
трета група ракописи, таканаречени анонимни, каде отсуствува неговиот авторски 
потпис, што пак не е несвојствена појава за средновековниот автор, но врз основа 
на јазични, стилски и метричко-поетски истражувања, авторството на овие аноним-
ни ракописи се поврзува единствено со неговото име19. 

Пофалните слова во коишто е содржано Светиклиментовото име се темат-
ски поделени во две основни групи: слова за светци и слова за настани од библис-
ката историја. Тие се: Пофално слово за св. Димитрија Солунски, Пофално слово 
за св. Климент Римски, Пофално слово за св. Кирил Филозоф, Пофално слово за 
Воздвижение на светиот крст, Пофално слово за св. Михаил и Гаврил, Пофално 
слово за св. Јован Кристител, Пофално слово за светите четириесет маченици, 
Пофално слово за Лазаровото воскресение, Пофално слово за св. Пророк Илија, 
Пофално слово за пророк Захариј и за зачнувањето на св. Јован Крстител и 
Пофално слово за Успение на Богородица. Овие Светиклиментови творби имаат 
ерудитивна пригода, напишани се со повозвишен стил што ја формира и особеноста 
на нивниот свечен тон. 

Поучителните слова на св. Климент предаваат христолошко знаење чија 
рецепција е насочена кон помасовна прифатеност и затоа тие се напишани со по-
едноставен јазик и имаат поедноставна стилска обоеност. Поучителните слова на 
св. Климент, освен образовен карактер, имаат и висока функционална етичка ди-
мензија, чијашто цел е на едноставен начин да им се пренесе егзегезата на хрис-
толошките тајни на луѓето и на тој начин да се оствари и нивната прагматична, 
односно нивната секојдневна примена во животот на христијанизираните Словени. 
Сведоштво за ваквиот карактер на Светиклиментовите поучителни слова донесува 
и неговиот житиеписец Теофилакт. Тој истакнува дека св. Климент составил еднос-
тавни и јасни слова за разбирање на христолошките тајни, каде што отсуствуваат 
апстрактноста и високата реторика во исказот при предавањето на теолошката про-
блематика. Јазично-стилскиот елемент на Светиклиментовите слова има и висока 
аксиолошка функција која е во тесна врска со новонастаната духовна клима кај 
Словените и нивното културно и морално издигнување над паганскиот дискурс. 
Ваквата полидимензионална јазично-стилска и етичка димензија на пофалните сло-
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ва на св. Климент го издигнува неговиот творечки капацитет на ранг на основопо-
ложник на средновековната македонска книжевност. 

Неговите многубројни поучителни слова, коишто се однесуваат на најзначај-
ните христијански празници, овозможуваат да се направи генерализирана класи-
фикација, односно нивна поделба во неколку групи: општи поучителни слова, пре-
тпразнични, празнични, поученија во врска со постот и поученија за црковните тај-
ни. Во првата група се приклучени: Заповеданија за празниците и Поучение во чест 
на апостол или маченик; во втората група спаѓаат словата посветени на празнични-
те денови: За Христовото раѓање, Сретение, Богојавление и Благовештение; не-
говите слова во третата група се оценети како исклучителни, бидејќи тие претста-
вуваат самостоен циклус (а ја сочинуваат основата на т.н. посен Златоуст, којшто се 
формира подоцна во XII век): Поучение за Недела месопусна, Поучение за Недела 
Сиропусна, Поучение за Првата недела на постот, Поучение за Втората недела 
на постот, Поучение за Третата недела од постот и Поучение за четвртата 
недела од постот; во четвртата група спаѓаат поученијата пред причест, за светите 
тајни и пред исповед.

Науката располага со сознанија за дваесет и четири химнографски творби ко-
ишто со сигурност му припаѓаат на книжевното творештво на св. Климент. Познати 
се шеснаесет оригинални химнографски творби на св. Климент во форма на ак-
ростих кои само ја потврдуваат неговата плодна творечка посветеност на полето 
на неговото оригинално творештво. Во празничниот минеј се откриени следниве 
негови оригинални творби: канонот на Богородичното Успение, канон посветен на 
празникот за Полагање на ризата и појасот на Богородица, канон за св. Ефтимиј 
Велики, канон за Тивериополските маченици, канон за првомаченикот Стефан и 
Стефан Први папа Римски, циклус трипеснеци за претпразнувањето на Христовото 
раѓање. Во општиот минеј се идентификувани: општ канон за пророци, за апосто-
ли, за светители, за преподобни, за маченици и маченички. Во октоихот се наоѓаат: 
канон за св. Јован Крстител, два канона за св. Петар и Павле и канон за св. Троица. 
Преписите од неговите оригинални канони се зачувани во: октоихот од збирката 
на Московската синодална типографија (ЦГДА Син. Типик 80), Карансебешкиот 
октоих од збирката на Романската академија на науките во Букурешт под број 450, 
литургискиот зборник од Хлудовата збирка под број 135 и во еден од најстарите 
октоиси од македонска редакција, делумно зачуваниот Кичевски октоих, пронај-
ден во црквата св. Атанасиј во с. Премка, Кичевско, чиишто остатоци, кои порано 
припаѓале на Скопскиот музеј, денес се чуваат во Музејот на Српската православ-
на црква и во Српската народна библиотека во Белград. Како илустративен при-
мер, ги издвојуваме првите два стиха од секоја од четирите строфи од деветтата 
последна песна од канонот во акростих од Кичевскиот октоих, каде што почетната 
буква од секој прв стих од секоја строфа одделно ја гради скратената варијанта на 

Светиклиментовото име - Клим, во Канонот на св. Троица од утринскиот дел од 
богослужбата, составен од 25 тропари:

k6y3 ti vzmo’em hval7y vz²ati

pr5Fsta§ troice bFe v treh6 sob6stv5h7...(1)
lic7y t3 raz²5l53]e i sob6st5h7y

tr7Sst7y bSe v7 ¨dinoi dr7’av5...(2)
i¨zekil6 t3 vid5 s tr7Fst6y

na [estokryl7yh7 po+iva]a...(3)
mari¨ Fst§ b ‘i§ mFti

isto+nika b i§go poro’²7[i§...(4)

Со неговата плодна химнографска активност се поврзуваат и неколку ано-
нимни наслови: Канон за пренесување на моштите на св. Јован Златоуст, Канон 
за св. Симеон Богопримец, Служба на св. Кирил, Општ канон за Кирил и Методиј, 
како и азбучните стихири за Христовото Раѓање и Богојавление. Науката претпо-
ставува дека тој е составувачот на Панонските легенди, а неговото име се врзува и 
со авторството на некои од исповедните молитви во Синајскиот требник. 

По смртта на Методиј во 885 година, Св. Наум, заедно со останатите ученици 
на светите браќа, бил протеран од Моравија и во периодот од 886 до 893 престоју-
вал во Плиска каде што ја продолжил својата просветителска дејност. Неговото 
заминување, пак, оттаму, се совпаѓа со годината на епископската хиротонија на св. 
Климент во 893 година, кога тој доаѓа во Македонија каде што ја продолжува ин-
телектуално-духовната мисија и го наследува учителското место на св. Климент 
во областа Кутмичевица. По седум години непрекината активност, тој го изградил 
манастирот Св. Архангели на брегот на Охридското Езеро, каде што се повлекува и 
останува до крајот на својот живот во 910 година. Тој е таканаречен соподвижник 
на св. Климент во заслугите околу организирањето на Охридската книжевна школа, 
апологијата на кирилометодиевската глаголична традиција и одвивањето на бого-
службата на словенски јазик на Балканот.

Св. Наум останува недоволно познат автор во однос на неговата книжевна 
оставина. Од неговото оригинално творештво е зачуван само еден канон што му го 
посветил на апостолот Андреј. Оваа поетска творба е откриена во пергаментен ми-
неј од XIII век, којшто се чува во Зографскиот манастир. Светинаумовиот канон за 
апостол Андреј фрагментарно е зачуван и во Братковиот минеј (XIII-XIV). Канонот 
е поместен во службата за 30 ноември, составена од 32 тропари поделени во осум 
песни. Почетните букви од тропарите ја формираат фразовата акростихна форма од 
која се дознава и името на авторот: prvoago hrstova sla hvali ni[+ii naoum (Првиот 
Христов апостол воспева понизниот Наум). Во однос на јазичните особености на 
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оваа химнографска творба, специјалистичките истражувања особено ја истакну-
ваат архаичната употреба на јазикот во неа, а самиот канон претставува еден од 
најстарите споменици на словенската писменост. Со името на св. Наум се поврзува 
и веројатноста дека тој е автор на двата канона: Канон на светиот архангел Михаил 
и Канон на пренесувањето на моштите на свети Јован Златоуст, пронајден во 
минејот 22 од збирката на Народната библиотека во Софија. Почетните букви од 
тропарите формираат акростих: zlatooustago pr§ns¨ni¨ mo[+ii po¬. 

Континуитетот на средновековната македонска книжевност и нејзиниот раз-
вој во раната словенска фаза се неделиви од просветителската програма и делата 
на св. Климент и на св. Наум. Во овој програмски дел свое видно место заземаат 
делата и активностите на Црноризец Храбар, чиешто име се поврзува со трактатот 
За буквите, кој ја претставува првата словенска апологија во лингвистичка смисла 
како величествена пофалба на глаголицата. Славистичката наука го застапува ста-
вот за веројатноста дека зад името на Црноризец Храбар се крие св. Наум и дека 
тој е авторот на ова дело. Во првото словенско житие името на св. Наум е двапати 
поврзано со титулата презвитер, што укажува на неговата свештеничка функција, а 
од неговите житија дознаваме за Светинаумовата монашка определба до крајот на 
неговиот живот. Претпоставката за псевдонимната употреба на вистинското име 
на св. Наум како Црноризец Храбар ја поставил угледниот чешки славист Милош 
Вајнгарт, а ваквото мислење подоцна било дискутирано во поширокиот круг на сла-
вистичкиот свет, пред сè, во трудовите на Рајко Нахтигал, Франц Гривец и др20. Оваа 
славистичка дискусија е развивана околу апологијата на глаголицата којашто била 
практикувана во Охридската книжевна школа, а во однос на тенденцијата за доми-
нација на кирилицата. 

Иако од житието на св. Наум го црпиме податокот дека тој го примил мо-
нашкиот завет, сепак таму не е дадено прецизирање на неговиот монашки статус. 
Во неговото Прво житие е истакнато дека тој пред крајот на својот живот, пред 910 
година, се замонашил, кога и најверојатно го примил монашкиот степен висока схи-
ма, како резулат на долгогодишната предаденост на аскетскиот и духовниот живот. 
Податокот за земање монашки чин би можеле да го доведеме во тесна семантичка 
врска со псевдонимот Црноризец. Имајќи предвид дека св. Наум како целосно пре-
даден на духовниот живот во Христа, неодминливо го прегрнал и христолошкото 
значење и во својот псевдоним преку поимот Храбар, што семантички се однесува 
на живот во Христа.

Делото на епископ Константин, во науката познат како Константин Презвитер, 
Брегалнички или Преславски, претставува надоврзување на делото на светите прво-
учители Кирил и Методиј, на св. Климент и на св. Наум. Неговата активност се по-
врзува со Преславскиот, односно Брегалничкиот центар. Литературата не располага 
со оригиналната автографија на епископ Константин, но неговото име се поврзува 

со оригиналниот црковен споменик Азбучната молитва, кој со своите книжевно-
уметнички вредности претставува виртуозен поетски пример од X век. Во науката 
сè уште е отворена дискусијата во врска со веројатноста дека зад авторството на 
овој поетски текст би можело да стои и името на Кирил Филозоф. Ако се земе пред-
вид и монашкиот амбиент како значаен аргумент на средновековниот период на 
живеење и творење, кога најчесто авторите не се потпишувале зад своите текстови 
или, пак, се потпишувале под псевдоним, тогаш е сосем разбирливо и прашањето 
за вистинското авторство на Азбучната молитва да стои сè уште отворено, а со тоа 
и да биде сè уште дискутабилно во недостиг од сигурен доказ. Според ракописите 
што й се познати на науката, оваа поетска креација се среќава како воведен поетски 
дел на Поучителното евангелие и во најстариот препис на Синодалниот ракопис 
од XII-XIII век. Во XV век на Азбучната молитва веќе й се пристапува како на 
самостојна творба, односно таа стои независно од Поучителното евангелие, соста-
вено од епископ Константин. И двата ракописа се зачувани во кирилски вид.

Азбучната молитва претставува прв пример на акростих на словенски јазик, 
преку кој, во почетните букви од секој стих е дадена по една буква од словенската 
азбука. Иако во подоцнежните преписи кои претставуваат непроценливо култур-
но-книжевно наследство, освен во првите неколку стиха од Азбучната молитва, 
во продолжението на творбата не е зачуван редоследот на буквите од словенската 
азбука, сепак по пат на реконструкција, науката стои на ставот дека Азбучната 
молитва претставува прв индивидуален обид во јужнословенската книжевност, но 
и вистински пример на словенски акростих од X век, кој во себе го вклучува кон-
тинуитетот на византиската поезија воопшто. Азбучната молитва, како поетска 
творба, нема богослужбен карактер и спаѓа во таканаречени творби од деклама-
торски тип, кои функционално се однесуваат на литургиски теми, но не се испол-
нуваат на богослужбените настани. Она што е неодминливо важно да се истакне 
е дека во Азбучната молитва преку азбучниот акростих се истакнува идејата за 
афирмација на словенската азбука. Тоа е означено и во самата семантика во нази-
вот Азбучна (молитва) која упатува на историскиот карактер на просветителскиот 
чин за словенскиот народ и неговата спасителска улога низ призмата на христијан-
ската теологија21. Името на епископ Константин науката го доведува и во врска 
со авторството на уште неколку химни во акростих: службата на Методиј, кано-
нот на архангел Михаил, еден триоден канон и циклусот стихири што се исполнува 
пред Богојавление. Тој стои зад преводот на Четири слова против Аријаните од 
Атанасиј Александриски22 

Козма Презвитер претставува уште едно од клучните авторски имиња во рам-
ките на историјата на старата црковна книжевност. Неговата историска личност 
останува сè уште под превезот на мистиката, но од неговото име e сосема експли-
цитно дека тој имал чин во црковната хиерархија. Тој важи за еден од најсмелите 
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средновековни книжевници од втората половина на X век преку своето оригинално 
книжевно дело Беседа против богомилите, коешто претставува остра христолош-
ко-институционална критика кон богомилите. Овој труд е исклучителен и по тоа 
што претставува клучен словенски извор за богомилството како еретичко учење 
на Балканот. Структурата на делото може да се подели на два дела: првиот дел се 
однесува на основните догми на богомилството, а вториот дел се однесува на кри-
тичкиот став во врска со недостатоците на ова учење. Науката досега има откриено 
дваесет и пет преписи на Беседата против богомилите, од кои четири се настанати 
во текот на XV век, а преостанатите меѓу XVI и XIX век.

Архитектонска продукција 

Творечкиот вакуум создаден во времињата на 
бурните етнички промени и мешања полека создава 
простор за никнување на културни симбиози кои со 
својот креативен потенцијал силно ја менуваат тво-
речката мапа на балканските народи. Периодот што 
пошироко се нарекува „мрачна доба” (VII-IX век) е 
заменет со периодот наречен „културен подем” (IX-XI 
век). Тоа значи дека времињата на културна стагна-
ција се заменети со период на блескави достигнувања. 
Од виорот на крвавите етнички пробиви и мешања се 
изродува клима на акултурација и доверба. За претво-
рањето на мракот во светлина, беа потребни луѓе со 
апостолски дух и визија за нивните дела да го носат 
универзалниот печат на сечовечките достигнувања. 
Творците на овие креативни амалгами беа луѓе кои со 
силата на својот интелект ги трасираа новите патишта 
на развојот што ги досегнаа локалните подрачја, но 
поставија и основи за издигнување на балканските 
територии во врвот на културната елита со европски 
размери. Токму тие луѓе - рамноапостоли, беа синови 
на македонската почва и нивната дејност како свето 
миро се разлеа далеку по европските земји. 

Станува збор за Константин - Кирил и Методиј, 
личности кај кои најблаготворно била остварена ви-
зантиско-словенската симбиоза. Нивната мисионер-
ска дејност кај различните народи ги прави денес 
вистински пионери на интеркултурните размени, па 

тие биле заслужни за описменувањето и општиот напредок на многу народи на де-
нешна Европа. Нивното епохално дело не би ја имало виталноста и сигурно не би 
се достигнале денешните размери без нивните ученици, Климент и Наум. Учителот 
од Девол и Кутмичевица, епископот од Велика и/или Дремвица, сепак, се здобил 
со епитетот Охридски, зашто тука, во Охрид, се задржало семето на неговото бла-
городно дело. Климент Охридски, колку и да бил далеку од Охрид, според него-
вото житие, секогаш со радост се враќал во манастирот што самиот го подигнал. 
Токму неговиот манастир станал стожерот на просветата и напредокот на македон-
ските Словени. Подигнат на зарамнетото плато наречено Плаошник, со доминантна 
позиција и прекрасни визури кон езерото, Климентовиот манастир доминирал со 
својата позиција на источниот крај на стариот град23. Ваквата поставеност на ма-
настирот сепак била одредена од други фактори. Имено, во овој дел на градот има 

ВОЗОБНОВЕНАТА КЛИМЕНТОВА ЦРКВА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПЛАОШНИК, ОХРИД
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остатоци од повеќе црковни објекти од ранохристијанскиот период, па со право 
се верува дека тука било седиштето на Лихнидската епископија. Две градби им-
пресионираат со своите димензии и градежни концепти. Тоа се поликонхалната 
црква и ранохристијанската базилика - првата со комплексни форми и софистици-
рана типологија поврзана со мартириумите, а втората со пространоста, ритамот и 
строгоста на официјалната хиерархија како прототип за катедрална црква. Свети 
Климент Охридски тука го вгнездил својот манастир, а неговиот католикон бил 
поставен во олтарот на големата базилика, не случајно, зашто веројатно тоа била 
катедралата на старата епископија. Како што прилегало на големиот ерудит, со 
овој потег тој јасно ги искажал своите намери за премостување на мрачната доба 
и почеток на обновата.

Со последните археолошки истражувања на локалитетот Плаошник, просле-
дени и со обнова на разурнатиот католикон во сите негови градежни фази, јасно се 
разрешија дилемите околу изградбата на првобитната Климентова црква. Имено, 
треба да се отфрлат поранешните мислења дека Климент обновил постар трикон-
хос што тука го нашол во урнатини. Напротив, Климент од темел го изградил три-
конхосот како католикон за својот манастир. Со тоа тој јасно го насочил својот 
избор кон една продуховена форма на градба која не била многу фреквентна, но 
имала долги традиции во градежната историја. 

„Caella trichora“ стои како типолошка значка за многу гробни градби, најм-
ногу поврзани со ранохристијанските мартириуми, а тие се пренесуваат и поната-
му во Јустинијановиот период, насекаде низ христијанскиот свет. Притоа, нивната 
појава и дистрибуција е полицентрично определена без некоја силна територијална 
и хронолошка зависност кај подалечните области. Балканските подрачја не се иск-
лучени од овие пошироки архитектонски струења како области што ќе бидат дел од 
прифаќањето на типот. Во периодот на редуцирана уметничка продукција меѓу VII-
IX век, триконхалниот план наоѓа свое место при градењето на црковните објекти. 
Тоа ја потенцира неговата подобност и прифатливост од ктиторите во разните вре-
менски периоди и во различните подрачја (Византија, Италија, Франција, Северна 
Африка). Не е сосема јасно дали појавата на триконхалните цркви во периодот на 
обновата (IX-XI век) се должи на неговото континуирано траење или, пак, на тен-
денцијата за враќање кон постарите христијански обрасци. Забележлива е неговата 
ретка појава во овој период на Запад (со исклучок на некои комплексни варијанти 
во архитектурата на Каролинзите), наспроти неговата ревитализација во областите 
на византискиот културен круг. Охридското подрачје доминира во таквата тенден-
ција и тука има најмногу триконхални цркви изградени во овој период. Клучната 
улога во значајното анимирање на типот ја има свети Климент Охридски.

Прашањето на личен избор е неприкосновено и во исто време многу ком-
плексно. Климент, како личност од голем формат, со знаења што ги досегале врво-

вите на времето во кое живеел, на располагање имал цел спектар решенија за црква-
та што сакал да ја изгради како католикон на својот манастир. Неговиот избор бил 
образецот на триконхалните градби. Колку влијаела долгата традиција за подигање 
на овој тип градби врз неговиот избор, тешко е да се каже, но не смее да се занемари 
податокот за поврзаноста на „cаella trichora“ со гробната намена, а една од функци-
ите на Климентовата градба била токму како негова гробна црква, бидејќи јасно е 
нагласено во неговото житие дека тој сам си го подготвил гробот на десната страна 
во предниот дел на пронаосот. 

Tрадицијата за градење конхални градби во ранохристијанскиот период, но и 
во периодот што следувал, може да се забележи и во охридскиот крај. Грандиозната 
тетраконхална црква на Плаошник, подигната во спомен на некој маченик чие име 
не го знаеме, на својот јужен крај има триконхална крстилница. Кога Климент ги 
почувствувал силата и продуховеноста на стариот Плаошник, сигурно пред себе 
ги имал остатоците од постарите градби поврзани со Лихнидската епископија. 
Комплексот на тетраконхалната градба со својата доминација во просторот можел 
да биде делумна инспирација за свети Климент. Овие градби и денес восхитуваат со 
остварената комплексност и функционалност на планот и симболиката на примене-
тите форми во нивната архитектура.

ОСНОВА НА КЛИМЕНТОВАТА ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, ПЛАОШНИК, ОХРИД
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Интересно е прашањето за улогата на еден друг триконхос во дистрибуцијата 
на планот во охридскиот регион. Станува збор за градба во близината на Охрид, кај 
селото Злести, посветена на света Богородица. Имено, на едноставниот трилис-
тен план изведен во првата фаза на изградбата, следува додавање на сложен западен 
дел, составен од двете бочни простории на аглите на градбата, на кои на запад се 
надоврзуваат нартексот и ексонартексот. Нема посигурни наоди што би фиксирале 
одреден временски период за градењето на првата и на втората фаза кај оваа градба. 
Се разбира, во контекст на анализите за охридските триконхоси, вообичаено град-
бата од Злести се датира во X век, како една од низата цркви изградени под влијание 
на Климентовиот триконхос. Недостаток на ваквото мислење е отсуството на нар-
тексот во првата фаза од изградбата во Злести, наспроти важноста што ја имал нар-
тексот во севкупниот концепт на Климентовата црква. Затоа можеби додавањето на 
западниот дел кај првата црква бил начин да се компонираат новите потреби и таа 
да се приближи кон комплексниот план со јасно одредена функција на елементите 
кај Климентовата градба. Во прилог на различната хронологија кај двете градби е 
и различната ѕидарија. Климентовата црква со применетата градежна техника цвр-
сто стои во ареалот на градби подигнати во периодот IX-XI век. Св. Богородица во 
Злести е градена со груба ѕидарија, без примена на конзистентна градежна техника 
и со предоминантна употреба на грубо делканиот камен. Ваквата ѕидарија би со-
одветствувала на периодот на „мрачната доба” и затоа може да се предложи датум 
за оваа градба кој би претходел на триконхосот на Плаошник (меѓу 886 и 893 г.). 
Пораното датирање на црквата во Злести (VII-IX век) не значи и директна зависност 
на Климентовата градба од неа. Тоа само го покажува континуитетот присутен во 
охридскиот регион за градење на триконхалните градби во периодот пред обновата, 
а не и нивната директна меѓусебна поврзаност.

Можеби најзначајниот импулс за појавата на Климентовиот триконхос тре-
ба да се бара во рамките на манастирската архитектура. Ваквата констатација не 
можеме да ја потврдиме со директни паралели поврзани со претходните актив-
ности на свети Климент. Имено, голема е веројатноста за неговата поврзаност 
со солунските браќа уште во раните години, па така, може да се претпостави и 
неговиот престој со Методиј во манастирот Полихрони на Олимп во Битинија. 
Точната убикација на манастирот во близината на местото Куршунлу, како и ис-
тражувањето на остатоците од повеќето манастирски комплекси во најважното 
монашко средиште на Византија - Битиниски Олимп, покажуваат отсутност на 
триконхалниот план кај тамошните манастирски цркви. Напротив, тука се по-
сочува на остварената трансформација на типот на впишан крст во византиската 
архитектура. Сепак, многу од грандиозните манастирски комплекси низ времето 
се изгубиле и не може до крај да се толкува отсутноста на конхалните цркви кај 
манастирите во овој регион. 

Дека конхалниот план играл важна улога во манастирската архитектура, нај-
добро покажуваат манастирите на Света Гора. По основањето на Големата Лавра од 
страна на свети Атанасиј, во 963 г. е изграден католиконот на манастирот како ком-
плексен триконхос. Набргу следува локална експанзија на типот, за неколку века 
подоцна, со зголеменото значење на монашката заедница на Света Гора, типот на 
комплексен триконхос со длабок нартекс да се прошири на поголемиот дел од бал-
канските простори. Почетокот на официјалната монашка заедница на Света Гора 
(961 г.) е речиси за еден век подоцна од појавата на Климентовиот триконхос на 
Плаошник. Сепак, новите истражувања укажуваат на појавата на триконхосите на 
Атос и пред официјалниот почеток на светогорското монаштво. Конхалниот план 
бил прифатлив и погоден за манастирската архитектура, а тоа најдобро го покажува 
примерот на манастирот „Св. Андреја Перистери” од 870/71 година, лоциран во бли-
зината на Солун. Изградена од рацете на монахот свети Евтимиј Помладиот, само 
две децении пред охридскиот триконхос, е градбата која е компилација на четири 
триконхални елементи во внатрешноста соединети во комплексен тетраконхос во 
надворешниот изглед на градбата. Најблиските паралели во формална смисла се во 
ерменската архитектура, со можноста да биле пренесени преку некои цариградски 
модели. Сепак, улогата на Цариград во оформувањето и дистрибуцијата на конхал-
ните цркви е дискутабилна поради малиот број цркви од овој тип што ги има во 
престолнината. Затоа следува заклучокот дека развојот на конхалниот тип градби 
има полицентрична база и секое подрачје има свои специфики во развојот и дист-
рибуцијата. На тој начин се доведуваат под сомнение и можностите за пробивот на 
далечните ерменски концепти на балканските подрачја. 

Свети Климент Охридски, со искуството на својот долгогодишен монашки 
живот пред градењето на манастирот во Охрид, сигурно ги согледал поволностите на 
конхалниот план во функционирањето на една манастирска црква. Понатаму, ваква-
та форма имала и одредени естетски импликации, зашто не случајно Теофилакт во 
Климентовото житие запишал: „И така во Охрид имаше три цркви: една соборна и 
две на свети Климент, но (тие) поради својата кружна и сферична форма се многу 
полични од неа”. Не треба да се заборават и зборовите во истото житие каде што се 
нагласува дека: „и тој посака да подигне во Охрид свој сопствен манастир”, што 
наведува на личниот карактер на манастирското здание со што тоа добило карактер 
на ораториум24. Тоа ги одредило и скромните димензии на градбата, нешто што било 
дополнето со софистицираниот ентериер на трилисниот просторен концепт.

Штом свети Климент Охридски го изградил својот триконхос на Плаошник, 
со харизмата на својата личност и неговото силно просветителско дело, влијаел 
врз појавата на неколку триконхални цркви во регионот на Охрид. Недвосмислена 
е условеноста на Наумовата манастирска црква од триконхосот на неговиот духо-
вен собрат. Како продолжувач на благородната мисија, свети Наум, чудотворецот 
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Охридски, ќе истрае да го носи факелот на просветата, а неговиот манастир, како 
светилник низ милениумите, ќе ги осветлува делата поврзани со словенските учите-
ли - „седмочисленици”, гласниците на христијанската догма во Македонија. 

Сместен на јужнот брег на Охридското Езеро, во предел со библиска убавина, 
манастирот опстоил низ вековите, но, за жал, изгубена е првобитната Наумова црква 
посветена на Светите Архангели која, според неговите житија, била изградена во 
900 или 905 година25. Археолошките истражувања под подовите на денешната град-
ба покажаа темели на постара црква што во својата внатрешност била конципира-
на според образецот на триконхалните градби. Фрагментарно сочуваните темелни 
траги дадоа јасен патоказ за оформениот концепт на внатрешниот простор, но не 
беа доволни за да може докрај да се дефинира и надворешниот просторен конц-
епт на старата Наумова црква. Останува констатацијата дека свети Наум го презел 
триконхалниот образец на Климентовата црква, но не го копирал до крај истиот 
план. Имено, видливи се некои отстапувања кај двете цркви, со што се потврдува и 
креативниот пристап на ктиторите и на градителите при разработката на некои од 
познатите просторни модели присутни во византиската архитектура. 

Кај триконхалниот план во црквата на свети Наум, во југозападниот дел, на 
просторот наменет за гробот на светителот, ѕидот од капелата продолжува право 
кон конхата и формира права линија со неа. Така, внатрешната сферна површи-
на на јужната страна се преточува во праволиниска кубична надворешност. Тоа 
е различен пристап во трансформирањето на ентериерот во екстериер. Имено, кај 
Климентовиот триконхос, гробната капела е просторно издвоена од развиениот 
план на наосот, со што се следи принципот на сегрегација на одделните целини 

и нивно јасно распознавање во надворешниот изглед на градбата. Кај Наумовата 
градба, со слевањето на јужниот ѕид во една правоаголна континуирана надвореш-
ност на делот на капелата и наосот, се распознава принципот на формална интегра-
ција на бочните капели, при што тие тешко се распознаваат во надворешниот изглед 
на една градба. И двата принципа се иманентни за градбите од различна типолошка 
матрица (впишан крст, базилики, конхални цркви) и може да се рече дека опстоју-
ваат паралелно низ вековите, без некој видлив примат на едниот или на другиот. 
Принципите на сегрегација или интеграција на бочните капели во византиската ар-
хитектура се едни од основните елементи при формирањето на екстериерот на една 
градба, а во зависност од нивната примена, кај слично конципираните планови има-
ме различен надворешен изглед на градбите. Затоа не можеме едноставно да речеме 
дека свети Наум го копирал Климентовиот план за манастирска црква, туку дека и 
тој, како неговиот духовен собрат, бил инспириран од функционалноста на конхал-
ното решение, но надворешниот изглед на неговата манастирска црква не ги пока-
жувал ваквите сличности, напротив, таа била многу поразлична од Климентовата.

Во услови кога ги споредуваме триконхалните цркви во Охридско, на ум има-
ме уште две градби. Едната е во месноста Горица, чии темели постоеле до среди-
ната на минатиот век. Според скиците направени од истражувачите, триконхалниот 
наос на запад продолжувал во нартекс со две бочни одделенија. Слично како кај 
Наумовата црква, трилисниот план, конвергирал кон правоаголна надворешност. 
Со тоа јасно се одредуваат и врските на двете градби. Можеме послободно да пре-
тпоставиме дека градбата од Горица настанала после Наумовата, со што оваа втора-
та била земена како основен модел.

ЦРКВА СВЕТИ НАУМ , ОХРИД

ОСНОВА НА НАУМОВАТА ЦРКВА ПОСВЕТЕНА НА СВЕТИТЕ АРХАНГЕЛИ
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Другата црква е претходно споменатата Св. Богородица кај селото Злести. Со 
доградувањето на нартексот со бочните капели и ексонартексот на запад, црквата 
во Злести програмски се приближила кон другите триконхални цркви во охридски-
от регион. Концептот за интегрирање на бочните капели во корпусот на градбата 
кај Злести, како и преминот на сферниот ентериер во кубичен екстериер, повеќе ја 
приближува кон Наумовата црква.

Концентрацијата на триконхалните градби во охридскиот регион, датирани 
во периодот од IX до XI век, претставува интересно тематско подрачје во рамките 
на средновековната архитектура. Недвосмислена е улогата на Климентовиот три-
конхален план за неговата манастирска црква во локалниот развој на типот. Но се 
чини дека не треба да се запостави и улогата на манастирската црква изградена од 
свети Наум. Имено, анализата укажува дека според плановите, охридските трикон-
хоси се функционално зависни од Климентовиот прототип, но во надворешниот из-
глед, приматот го има Наумовата црква. Покрај сферната и контемплативна внатре-
шност, инспирирана од црквата на Плаошник, надворешноста кај другите охридски 
триконхоси е оформувана без јасни индиции за конхалниот план на црквите. Може 
да се рече дека се формира некој вид хибрид, мешавина на сферната внатрешност 
со праволиниските форми на надворешниот изглед.

Освен во охридскиот регион, можеме да ја споменеме појавата на две трикон-
хални градби во Костур и неговата околина. Црквата посветена на Преображението 
Христово, зачувана само со оштетувања во горните слоеви на надворешните ѕидни по-
вршини, претставува класичен пример за „идеалните” пропорциски системи примен-
ливи кај средновековните градби. Со поставеноста на основата, мерките и структурни-
от систем, оваа црква е најблиска до Климентовиот триконхос на Плаошник. За жал, 
црквата на Преображението нема посигурно датирање, а нејзиното градење глобално 
се поставува во IX век. Ако претпоставиме дека оваа градба й претходи на онаа на 
Плаошник, тогаш не е од мало значење можната поврзаност на двете градби. Времето 
на градење на двете цркви е период кој претходи на развојот на силните црковни врски 
меѓу Охрид и Костур во рамките на Охридската архиепископија, па така тие не можат 
да бидат искористени како аргументи во полза на можната зависност на двете градби. 
Од директните врски меѓу градбите, многу поважни се тенденциите и афинитетите на 
ктиторите кон одредени обрасци во архитектурата во периодот на културни симбиози. 
Двата града имаат слична просторна структура и социјален развој. Затоа не треба да 
се занемарат напорите на ктиторите во овие градови и нивната околина да подигнат 
градби кои со ништо нема да заостануваат од оние во главните центри на византиската 
културна сфера, при што, со ваквите ктиторски иницијативи, малите градски средини 
ќе се издигнат во важни точки на византискиот културен ареал.

Од многубројните тролисни цркви градени на централните балкански прос-
тори, најдобро е зачувана Св. Богородица во Костур. Епитетот што го носи оваа 

скромна градба според димензиите е Кубелидики, што зборува за главниот акцент 
на нејзината архитектура - куполата. Изведена со цилиндричен тамбур на кој се ре-
дат украсните мотиви изведени во керамопластика, со ѕидарија во ќелиски систем 
(cloisonnè) и интерполираните слова „К” и „Ж” како алузија на писменоста и прос-
перитетот, костурската црква дава јасна слика за наклонетоста на локалните ктито-
ри кон сведените просторни обрасци, прекриени со пиктуралните фасадни платна. 
Токму ваквата ѕидарија и декорацијата се карактеристични за регионот од Костур 
на југ, па Струмица на исток до Охрид на запад и тоа во времето од X до XII век.

Но, до каде досегнале зраците на Климентовиот просветителски пламен, пре-
точени во симболичните одблесоци кај другите народи? Со кандилата на монашки-
те заедници од охридскиот крај, триконхалните цркви биле пренесени на север, во 
манастирите во Зета, кај Самуиловиот вазал и зет Јован Владимир. И, секако, вио-
рот на бурните времиња избришал за навек многубројни градби кои со гордост го 
носеле споменот на охридските апостоли - свети Климент и свети Наум. Остануваат 
и денес мислата и пиететот кон нивните дела, за да се навраќаме со почит и барем 
малку да ги поправиме раните од разурнувањата и да обновиме дел од градбите и 
местата каде што се раѓаше духот на просветата и напредокот.

Симболиката на трилисните сферни ентериери нема да ја ограничи егзалтира-
носта на ктиторите и на градителите од еден друг просторен образец. Тоа се одне-
сува на црквите од типот на впишан крст. Како што и самото дефинирање на типо-
лошкиот образец ни објаснува, станува збор за правоаголни или квадратни градби 
кај кои во горните делови се развива просторна структура во вид на крст, кој во пре-
секот на краците е крунисан со купола. Врз ваквиот нуклеус се развиваат и мултип-
лицираат многубројните варијанти на основниот модел. Ако за конхалните градби 
со доза на сигурност зборуваме како за модел на градби поврзани со манастирската 
и меморијалната архитектура, тогаш за црквите со впишан крст можеме да кажеме 
дека ги има кај црквите за разна намена, од манастирски, парохиски, па сè до оние 
најважните - катедралите на црковните организации. Ваквата негова применливост 
и флексибилност кон различните функционални потреби, го исфрли типот на впи-
шан крст како најфреквентно решение за црковните градби во архитектурата на 
византискиот културен свет. Нејасната генеза на типот, пред сè, е благодарејќи на 
малкуте зачувани градби од периодот на „мрачната доба”, период во кој се случиле 
крупните промени во средновековната архитектура. Кога во времето на обновата 
на византиската уметничка ризница од втората половина на IX век го среќаваме 
типот на впишан крст со веќе дефинираната просторна структура, тогаш согледу-
ваме софистицирана и балансирана градба врз која современиците го дефинираат 
совршенството како проекција на „црквата - микрокосмос”.

Ако за триконхалните градби зборувавме за локален развој и полицентрична 
дистрибуција на плановите, тогаш дисперзијата на типот на впишан крст во визан-
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ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ МАЧЕНИЦИ ВО СТРУМИЦА

тиската архитектура е моноцентричен, а центарот е, се разбира, Цариград. Точно, 
анализирајќи го комплексниот план и просторниот баланс кај најстарите зачува-
ни примери во престолнината, доаѓаме до заклучокот дека тие се всушност едни 
од најсовршените примери на типот. Потоа следува конвергентна дисперзија, при 
што може да се споредува со примерот на античката архитектура, каде што ги има-
ме „идеалните” пропорции на еден храм, а задачата на градителите е врз нивната 
примена да создаваат дела блиски до сликата за идеалниот храм. Така разнород-
ните просторни солуции на типот на впишан крст полека ја разводнуваат сликата 
за „идеалниот” храм и се појавуваат локални идиоми, нешто што во глобалната 
категоризација ги дефинира варијантите на типот : „цариградска” и „провинциска”.

Македонската архитектура од IX до XII век го апсорбира целиот спектар на 
варијации на впишаниот крст, и тоа без хронолошка зависност имплицирана врз 
генезата на типот, бидејќи најстарата позната црква со впишан крст во Македонија, 
всушност, е најблиска до најсуптилните цариградски примери. Тоа е црквата Св. 
Петнаесет Тивериополски маченици во Струмица26. Деловите од фрескоживопи-
сот во криптата на црквата го лоцираат нејзиното настанување некаде кон крајот 
на IX и почетокот на X век. Со тоа, црквата во Струмица е современик на црквите 
познати како Константин Липс и Мирелеон, современик кој целосно ја согледал 
сложената просторна структура што може да ја развие типот на впишаниот крст. 

Може само да се жали за загубата на горната структура кај црквата во 
Струмица, зашто, според поставеноста на основата, распределбата на травеите и 
артикулацијата со моќните правоаголни пиластри, јасно е дека станува збор за ре-

шение кое спаѓа меѓу „канонските” разработки на типот. Ако прашањето за кти-
торството на црквата посветена на „Св. Петнаесет Тивериополски маченици”, во 
поширок контекст останува отворено, тогаш, за градителите ангажирани околу по-
дигањето на објектот можеме да поставиме посигурни заклучоци. Главниот мајстор 
сигурно бил поврзан со Цариград, зашто проектирал градба што била актуелна во 
највисоките цариградски градителски кругови. Од остатоците на ѕидовите во зачу-
ваните долни делови, според применетиот градежен систем, го читаме „ракописот” 
на локалните мајстори. Ѕидовите со хоризонтални редови од камења и тули со вмет-
нати хоризонтални парчиња тула меѓу камените блокови, како што забележавме се 
многу карактеристични токму за овој период во Македонија. Тоа значи дека под 
водството на големиот протомајстор, по потекло можеби од Цариград, локалните 
мајстори биле ангажирани за изградбата на оваа забележително дело на архитектон-
ското творештво во Македонија.

Третиот тип градби кој е актуелен во македонската архитектура од периодот 
на културниот и политичкиот подем е базиликата. Ако за трилисните форми не мо-
жеа да се воспостават директни врски со нивните антички и ранохристијански пре-
тходници, тогаш со доза на сигурност ќе кажеме дека кај базиликите таквите врски 
се сосема можни. Во ова време е забележлива и обновата во нов дух на разурнатите 
базилики од првиот период на христијанството. Можеби една од причините за поја-
вата на базиликите е што нивното градење не престанало дури и во времето на скуд-
на архитектонска продукција (VII-VIII век), но вистинската преродба забележана во 
времето од IX до XI век насекаде низ византиските провинции на Балканот сигурно 
имала посигурни основи. Времето на обнова значело и почитување на постарите 
традиции, а базиликата била моделот на градба што најдобро ги отсликувал ра-
нохристијанските модели на црковни градби. Кога треба генерално да се посочат 
можните прототипови на средновековните базилики, се шпекулира со два извора: 
ранохристијанскиот и Јустинијановиот тип градби. Базиликата, како модел, содржи 
едно основно јадро, кое понатаму во разните примери се надградува и развива кај 
секој посебен случај. Затоа денес согледуваме широк спектар решенија од дослед-
ниот ранохристијански образец применет кај Големата базилика во Плиска до оној 
веќе адаптираниот „крстовиден” со купола во Скрипу.

Базиликата посветена на епископот на Лариса, свети Ахилиј, во Преспа по 
многу нешта е особена27. Подигната во годините по големите успеси на Самуиловите 
војски во Тесалија и во Епир (985/986 година), грандиозната градба била наменета за 
репрезентативно почивалиште на моштите на заштитникот на Самуиловата држава, 
Св. Ахилиј. Во исто време оваа грандиозна градба, една од најголемите подигнати 
на Балканот во X век, требало да ја воздигне новооснованата Патријаршија, чие 
седиште го претставувала. Синтроносот во апсидата, со сликаните седишта на под-
редените црковни диецези, јасно го маркира екуменскиот карактер на Св. Ахилиј. 
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Импулсот за градење на импозантната базилика бил одреден од неколку 
фактори. Ако се тргнат настрана општите тенденции и склоност на ктиторите кон 
градбите со просторен модел на базилика, присутни во византиските провинции 
на Балканот, тогаш најважниот фактор што ја условил појавата на базиликата во 
Преспа е тој што градбата била наменета за седиште на една важна црковна органи-
зација. Појавата на многубројните базилики од тоа време, стилски некомпатибилна 
со случувањата во Цариград, е поврзана со изедначувањето на базиликата со ка-
тедрална црква, дефинирано во времето на официјализирањето на христијанската 
догма во IV век. Вториот фактор кој бил консонантен со претходниот, е идентифи-
кувањето на етатистичките традиции на новите балкански владетели со типот на ба-
зиликата. Образецот се барал во периодот кога се создавало византиското царство, 
особено во времето кога бил обновен сјајот на Империјата од големиот Јустинијан. 
Разликата кај двата блиски концепта, ранохристијанскиот и Јустинијановиот, била 
изразена претежно во горната структура и тоа со појавата или отсуството на купо-
лата над главниот простор во наосот. Самуиловата базилика на островот Аил, со 
својата дрвена покривна конструкција е поблиска до ранохристијанските базилики 
од времето на Константин. Со тоа се гледа доминацијата на првиот фактор за град-
ба наменета, пред сè, за катедрала на високо црковно седиште. 

Колку и да го одредиле концептот на катедралата Св. Ахилиј старините, во 
структурата на градбата јасно се читаат и тековни концепти. Во планот оформен 
со префинети пропорциски системи, со средишна мерна точка и дијагонали на чии 
пресеци се дефинираат елементите, на источната страна се формира тројниот ол-
тарски простор, а над протезисот и ѓакониконот се издигнуваат две мали куполи. 
Токму тука ја согледуваме раката на домашните мајстори, кои ќе го остават својот 
потпис преку специфичната градежна и декоративна техника, забележана кај сите 
претходно споменати градби од ова поглавје.

Откако била се завршена оваа репрезентативна градба, можно е нејзината ве-
личественост да ја побудила идејата кај ктиторот и неговата фамилија за давање 
дополнителна намена, малку некомпатибилна со нејзиниот катедрален карактер. 
Имено, во средишниот дел на централниот брод дополнително биле поставени че-
тири гробови. Со тоа црквата добила и функција на мавзолеј. Иако не се тоа ед-
новремени делови со првата градба, јасно е потврдена нивната исклучителна ста-
рост. Важноста и високиот ранг на базиликата сигурно не дозволувале поставување 
на гробови на други личности освен на ктиторот и неговата фамилија. Плочата со 
Самуиловиот натпис од с. Герман во Преспа можеби била дел од инвентарот на гро-
бовите поставени во јужниот брод на Св. Ахилиј.

Уште една градба, современа на Св. Ахилиј, презентира значајни достигну-
вања во македонската архитектура. Ако кај преспанската црква, според зачуваните 
остатоци, јасно можеше да се согледа нејзината архитектура, тогаш можеме само 

да жалиме за изгубените делови на најстарата црква во манастирскиот комплекс 
посветен на свети Леонтиј во Водоча28. Ваквата состојба, пред сё, е резултат на 
многубројните преправки и адаптации на манастирскиот католикон, проследени, 
секако, и со уривање на некои постари делови. Тоа особено важи за најстарата, та-
канаречена Источна црква. Од зачуваните делови на периметралните ѕидови, како и 
според темелните остатоци од масивните четири ѕидани столпци во внатрешноста, 
јасно е дека станува збор за амбициозно дело. Отпечатокот од темелната позиција 
кај најстарата градба дава впечаток дека се работи за градба со комплексна типоло-
гија, и тоа меѓу куполна базилика и впишан крст. Ваквите градби, кои гравитираат 
меѓу двата типолошки обрасци, се нарекуваат и транзициски типови, проектирајќи 
ја преку нив транзицијата на базиликите во впишан крст, како одговор за генезата 
на типот на впишаниот крст во византиската архитектура. Од многубројните цркви 
со ваква типолошка определеност настанати во времето од IX до XI век на подрачја-
та на западна Грција и Македонија, куполата со дијаметар од околу 7 метри ја става 
црквата во Водоча во редот на неколкуте градби на Балканот со толку обемна горна 
структура. Може да се рече дека според големината на куполата, Источната црква 
се доближува кон типот на куполни базилики од Јустинијановиот период.

Малиот фрагмент на извонреден живопис, кој беше пронајден во остатоци-
те од Источната црква, нудеше поширок временски период X-XI век, како време 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. ЛЕОНТИЈ, ВОДОЧА, СТРУМИЦА 
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на настанување на овој дел на комплексот. Ваквото пошироко хронолошко поста-
вување, како и обемот на градбата, особено грандиозната купола која некогаш ја 
крунисувала оваа градба, нудат посредни заклучоци дека за ваков потфат сигурно 
биле одговорни луѓе од највисоките општествени слоеви. Ќе бидеме слободни да 
претпоставиме дека самиот цар Самуил или, пак, луѓе од неговите најблиски кру-
гови биле одговорни за подигањето на оваа значајна градба, денес означена како 
стара Источна црква во водочкиот комплекс. Ако за катедралната црква во Мала 
Преспа беше искористен типот на ранохристијанска базилика со јасни реминис-
ценции на првите христијански црковни средишта, тогаш инспирацијата за купол-
ната базилика во Водоча треба да се бара во Јустинијановите градби. Колку и да се 
многубројни транзициските решенија во архитектурата на балканските провинции, 
доминацијата на куполата кај црквата во Водоча наспроти бочните компартименти 
ја прави особена. Иако често оспорувани, не се безначајни етатистичките амбиции 
на новите балкански владетели, кои своите државотворни аспирации ги поврзуваа 
со моќниот Јустинијан и преку архитектурата. 

Фрескосликарство

Монументалната мисионерска и просветителска дејност на свети Климент во 
Македонија, која го обележува првиот творечки процут на христијанизираните сло-
венски племиња, ги опфаќа сферите на литерарната креација, ораторските вештини, 
беседничките бравурози и преведувачката активност, но и раскошниот творечки 
хоризонт на градителството и на ликовните уметности. Посветен на својата бла-
городна професија на учител и говорник и предаден на највисоките христијански 
доблести на знаењето и просветленоста, свети Климент во Охрид го основал пр-
виот средновековен универзитет и станал патрон на многубројни уметнички дела 
и креативни потфати. За жал, во сферата на ликовното творештво, сосема мал број 
споменици ги преживеале столетијата на воените разурнувања и свирепите оп-
устошувања на Македонија, оставајќи минимални траги од некогашниот сјај на 
Светиклиментовиот уметнички трезор. Проголтани во бездните на историскиот за-
борав и покриени со напластените векови на освојувачките походи и милитантните 
закани, уметничките дела од Климентовата епоха засекогаш ќе останат неми и не-
познати сведоци за значењето на едно време, потонато во мистериозните прегратки 
на загубеното минато.

Сепак, од некогашната ризница на уметнички творби датирана во 
Светиклиментовиот период се зачувало едно репрезентативно ликовно дело, кое 
сведочи за високите креативни дострели на раната епоха од словенско-византиска-
та културна кохабитација. Денес, ситуирано во музејската колекција на национал-
ната институција, ова мало, но вредно уметничко дело е репрезент на врвните ликов-
ни остварувања од преминот на IX и X век. Тоа е фрагментот од патронската претстава 
изведена за црквата Свети Петнаесет тивериополски маченици во Струмица, некогаш 
аплицирана на западниот ѕид од засводената гробница, лоцирана под наосот на храмот29. 
Наменета за глорификација на култот на Струмичките мартири и насликана во славата 
на локалните христијански херои од раните времиња на IV столетие, оваа претстава е 
единствениот преостанат елемент од сликаниот ансамбл на Струмичкиот мартириум. 
Иако оштетувањата на фреската однесле со себе голем дел од прикажаната компози-
ција, преостанатите елементи говорат во прилог на едно амбициозно конципирано и 
беспрекорно и мајсторски изведено уметничко дело. 

Црквата посветена на Петнаесетте тивериополски маченици, подигната во 
чест на мартирите настрадани во времето на големиот христијански крвник, рим-
скиот цар Јулијан Апостата (Отпадникот), е само еден од спомениците креирани во 
чест на култот, кој бил почитуван во Македонија во текот на целата средновековна 
епоха. Литерарните дела во кои се слават подвизите на струмичките христијански 
првенци, како што се: Мецословот на охридското Асеманово евангелие (крај на 
X - почеток на XI век), Житието составено од охридскиот архиепископ Теофилакт 

ДЕНЕШЕН ИЗГЛЕД НА ЦРКВАТА СВ. ЛЕОНТИЈ, ВОДОЧА, СТРУМИЦА 



30 31МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА Е. Димитрова ● С. Коруновски ● С. Грандаковска Средновековна Mакедонија

(крај на XI - почеток 
на XII век) и каноните 
на архиепископот Константин 
Кавасила (прва половина на XIII 

век), се доволен доказ за долготрајната исто-
риска харизма на единствените досега поименично 
познати маченици од ранохристијанска Македонија. 
Иако нивните мошти во Климентово време биле пре-
несени на север, на подрачјето на тогаш „хиперактивна-
та” Брегалничка епископија, врз архитектонските останки 
на нивниот оригинален мартириум во Тивериопол била из-
градена репрезентативна куполна градба, во спомен на 
нивната храбра и незаборавна жртва. 

 Композицијата со претставата на Тивериполските 
маченици е конципирана според принципот за прика-
жување на нивните портрети во форма на бисти, аран-
жирани во три хоризонтални реда. Од видливите партии 
на фреската, може да се забележи тенденцијата за автен-
тично претставување на патронските ликови, обележани 
со индивидуални фацијални карактеристики и со прецизна 
типологија на насликаните костими. Веројатно прецизниот опис 

во оригиналното Житие, преземено од акрибичниот Теофилакт кој во својот текст 
дава точни податоци за нивниот идентитет, ранг и титула, им помогнал на сликари-
те да ја дизајнираат иконографската констелација на претставата. Во тој контекст, 
во неа, и покрај оштетувањето, можат да се препознаат ликовите на прикажаните 
епископи, свештеници, ѓакони и монаси, кои ја споделиле славната смрт во чест на 
заедничката вера. Конфигурирани со голема прецизност во изведбата на портре-
тите и со доследност во претставувањето на нивните облеки, претставите на стру-
мичките маченици од црквата на Светите петнаесет се вистински репрезенти на 
венерацијата на големите христијански авторитети, воспоставена во топлата духов-
на клима на Светиклиментовата епоха. Прецизниот и конструктивен цртеж, меката 
моделација во прикажувањето на контурите, благите сенки во пластичното офор-
мување на облиците и заситеноста на благородниот колорит како основни стилски 
особености на претставата, потсетуваат на одликите на книжевната илуминација, 
настаната во елитните цариградски царски ателјеа. Асимилирајќи ги ликовните бе-
лези на престолничките стилски трендови, претставата на христијанските маченици 
од Струмица упатува на трансферот на метрополитанските трендови кон македон-
ското подрачје; во долгиот историски процес на уметничка размена и колаборација 
меѓу Центарот и административните византиски провинции, таа ја претставува не-
говата најрана и највозбудлива појава. 

Вториот репрезентативен споменик од епохата на првиот културен подем, 
која ги опфаќа Климентовото и Самуиловото време, е фрескоживописот на црквата 
Свети Ахилиј лоцирана на малиот остров Аил на Преспа (986-990 година). Зачуван 
во бледи остатоци поради тешките разурнувања на градбата и презервиран един-
ствено во источниот, олтарен дел на зданието, овој живопис претставува една од 
клучните алки во формулирањето на иконографските канони во средновековното 
сликарство на македонската територија30. Со јасната експликација на катедралниот 
карактер и на историското значење на овој храм во иконографските елементи на де-
корацијата и со инвентивниот приод во дизајнирањето на евхаристичните визуелни 
сижеа, сликарството на Свети Ахилиј е најавтентичниот ликовен монумент на про-
грамските новитети во византиската уметничка продукција од крајот на X столетие. 
Припадник на категоријата на иновативните програмски и иконографски концепти 
и репрезент на стилско-ликовните трендови блиски до престолничките уметнич-
ки ателјеа, сликаниот ансамбл зачуван во олтарниот појас на овој храм е скапоце-
на алка во нераскинливиот ланец на средновековното творештво на македонската 
територија. Во тој контекст, наслоните на епископските тронови насликани како 
симболични амблеми на осумте суфрагани на архиепископскиот центар лоциран 
во катедралниот храм Свети Ахилиј, прикажани над синтроносот, претставуваат 
визуелна парадигма на единството на Самуиловата црковна институција и на неј-
зината административна и формална независност. Инспирирано од старохристијан-

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА  
СВ. ПЕТНАЕСЕТ  
ТИВЕРИОПОЛСКИ  
МАЧЕНИЦИ,  
СТРУМИЦА
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ската иконографска матрица реализирана во црквата Sant Ambrogio во Милано, ова 
визуелно решение, кое го инкорпорирало декоративниот елемент на троновите во 
програмскиот концепт на олтарниот простор, претставува смело исчекорување на 
зографите во сферата на историско-политичкото нијансирање на ликовните матри-
ци. Со тоа, канонски зададените иконографски формули и програмски содржини, 
како главни обележја на византиското творештво во овој период, попуштиле пред 
заложбите за нови визуелни решенија, кои, низ призмата на теолошките концепти, 
ги рефлектираат современите историски околности и ги промовираат политичките 
дострели преку еден суптилен и промислено организиран естетски „маркетинг”. 

Уште посмело е внесувањето на иновативни теолошки сижеа во прикажу-
вањето на евхаристичните содржини во втората зачувана претстава од олтарната де-
корација на Свети Ахилиј. Имено, приказот на Хетимасијата (Приготвениот трон), 
како симбол на сотериолошката улога на Христос во евхаристијата, е придружен со 
долг текстуален прилог, кој се однесува на обредот на причестувањето славен во 
олтарот. Алудирајќи на жртвената улога на Спасителот во неговото свечено учест-
во во секојдневната литургиска служба, евхаристичните стихови од Свети Ахилиј 
рафинирано ја контурираат идејата за мистичното присуство на Христос како те-
лесен жртвен прилог, положен на Чесната трпеза. Притоа, Хетимасијата во Свети 
Ахилиј не е прикажана во нејзината традиционална и стандардизирана форма на 
трон, туку попримила облик на вистинска олтарна трпеза, подготвена за на неа 
да се положи Анецот. Така, рафинираната евхаристична алузија на прикажаната 
Хетимасија во Свети Ахилиј претставува далечен иконографски праобраз на сце-
ната Поклонување на архијереите на Христос Агнец формулирана во XII столетие, 
како визуелен одраз на жртвената димензија на Христовата инкарнација. Појавата 
на оваа сцена на крајот од средновизантиската творечка епоха, всушност претста-
вува понатамошен визуелен развој на метафразичниот концепт зачнат во олтарот 
на Свети Ахилиј, архиепископскиот центар на Самуиловото царство, во времето 
на неговиот најголем политички и културен подем. Сублимирајќи ги рафинираните 
пораки на теолошките сижеа визуелизирани во нов иконографски дизајн и дели-
катните белези на современите стилско-ликовни трендови, сликарството на Свети 
Ахилиј претставува исклучително дело од епохата на првиот културен растеж на 
средновековна Македонија.

Во речиси истиот период, на преминот од X во XI век, настанала и сликана-
та декорација на најстариот дел во архитектонската конфигурација на водочкиот 
комплекс посветен на свети Леонтиј во селото Водоча крај Струмица, сликар-
ството во таканаречената Источна црква31. Немилосрдно уништено уште во сред-
новековниот период, раздробено и разнесено низ ветерот на историските непогоди, 
закопано во длабочините на заборавот и на непостоењето, фрескосликарството на 
Источната водочка црква ни оставило само еден фрагмент од некогашниот декора-

тивен аранжман, пронајден во текот на археолошките истражувања и на заштитните 
санации на црковниот комплекс. Остатоците од ликот на еден млад светител, кои 
прикажуваат дел од неговиот портрет обележан со крупното, бадеместо, темно и 
питомо око, со мекиот овал на образот, со светлиот инкарнат на фацијалната мо-
делација и со густите, костенливи прамени на брановидната коса, се недоволни за 
негова прецизна идентификација. Податоците за неговиот наод во археолошкиот 
хоризонт на источниот дел од водочкиот комплекс (во слојот од земја и од други 
наоди), дополнително го отежнуваат процесот на посигурно детектирање на него-
виот идентитет. Тешкото оштетување на самиот фрагмент, кое се должи на неговата 
повеќекратна дислокација од местото на наодот во музејските депоа на неколку ин-
ституции, е последната алка во ланецот на несреќната судбина на младиот светител, 
кој, несакајќи, засекогаш ќе остане непознат и безимен, како и ктиторот на црквата 
и нејзините мајстори - зографи. Сепак, деликатните ликовни одлики на прикажа-
ниот портрет, како што се: грациозната силуета на цртежот, правилната моделација 
на формите, внимателното обликување на најситните детали, суптилните намази на 
боената палета и сјајната ликовна фактура, го вбројуваат овој мал фрагмент во ка-
талогот на најрепрезентативните уметнички остварувања на македонското подрачје 
во периодот X-XI век. Со благородниот тоналитет на колористичките нијанси, со 
рафинираниот приод кон тоналното обликување на волуменот и со маестралниот 
цртеж, фрагментот со лик на светител од Источната водочка црква е последното 
репрезентативно ликовно остварување на македонското подрачје пред почетокот 
на средновизантиската епоха. 
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СРЕДНОВИзАНтИСКА тВОРЕчКА ЕПОхА -
ВРЕМЕ НА ИКОНОГРАФСКИ НОВИтЕтИ 

И лИКОВНИ бРАВуРОзИ
 

 (од пропаста на Самуиловото царство 
до падот на цариград под латините)

Стабилните историски околности, кохерентноста на политичкиот систем 
и беспрекорната функционалност на елементите на социјалната структура во 
Византиската Империја во текот на XI и XII век, овозможија непречен развој на 
сите уметнички дисциплини и создавање на репрезентативни форми на книжев-
ната, архитектонската и ликовната продукција на целата нејзина територија сè до 
почетокот на XIII столетие. Потрагата по најекспресивните текстуални и визуелни 
облици за експликација на религиозната догма и формулирањето на најсоодветните 
уметнички модели за креативно изразување на христијанската тематика, како пре-
ференци во византиската културна историја на XI век, придонесоа за создавање на 
нови и возбудливи компоненти во литерарното и визуелното творештво на оваа епо-
ха. Уште повеќе, будењето на интересот за природните науки, оптичките феномени 
и рационалистичкиот приод кон сфаќањето на светот од една, како и збогатувањето 
на човековиот живот во сферите на дворскиот церемонијал, аристократскиот бон-
тон и хуманистичката проза од друга страна, создадоа од XII столетие време на 
разбудена сензибилност, деликатна чувствителност и емоционален рафинман. На 
македонското подрачје, овие значајни трендови насочени кон возбудливите иконог-
рафски и стилски иновации на периодот XI-XII век, резултирале со спектакуларна 
ризница на уметнички споменици, кои стојат во врвот на најрепрезентативната кре-
ација од средновизантиската епоха. 

Книжевност 

Раната книжевна продукција на словенски јазик, присуството на најзначајни-
те химнографски текстови како преводна литература во средновековната македон-
ска книжевност и нивната литургиска примена, како и раното формирање на црко-
вен чин на словенски јазик, стануваат темел на новоформираната словенска култура 
базирана врз христолошкиот принцип. Во рамките на генералната хронологија, која 
се однесува на присуството на преводната средновековна македонска книжевност 
од времето на кирилометодиевската мисија и нивните ученици, го истакнуваме пос-
тоењето на најголемите интелектуални, книжевни и духовни центри, Охридската 
и Преславската школа, од каде што призлегува најголемиот словенско-византиски 
корпус на преводната литература. Присуството на првите преводни дела со глагол-

ско писмо во рамките на Охридската книжевна школа го легитимизира писмениот 
карактер на словенскиот јазик, а самата препишувачка техника и преводот од гр-
чки придонесуваат за стабилизирање и етаблирање на лексичко-морфолошките и 
синтаксичко-стилистичките нормативи на словенскиот јазик и за збогатување на 
ризницата на ранословенската книжевност. Најстариот словенски период, којшто ја 
опфаќа хронолошката граница од втората половина на IX до крајот на XI век, се 
одликува со доминација на глаголицата, но со паралелна употреба на кирилицата, 
која својата целосна афирмација во словенската книжевност ја доживува во XII век. 
Според тоа, Охридската школа се карактеризира со истакнувањето на глаголскиот 
карактер на книжевната дејност и доследното следење на прасловенската основа 
преку присутноста на архаични јазични средства. 

Преславската школа, по иницијатива на владетелот Симеон, ја негува кири-
лицата и ја зема како официјална, со што истакнува нов етимолошки пристап и 
поблизок однос кон грчките предлошки, реформација на правописот, зборообра-
зувачки иноваци, калкирани сложенки и сл32. Но, во целиот XII и во почетокот на 
XIII век глаголицата не е заборавена, бидејќи таа била симбол на традиција која се 
однесува на негување на кирилометодиевските извори. Во таа насока, како пример 
го посочуваме глаголското фингирање во кирилски ракописи, како на пример во 
Шафариковиот триод (крај XII или почеток XIII). Во групата на најзначајните ра-
кописи од овој период спаѓаат: Зографското евангелие (X), Асемановото евангелие 
(втора половина на X век), Мариинското евангелие (X-XI), Охридските глаголски ли-
стови (X-XI), Македонските глаголски листови (X-XI), Синајскиот псалтир (XI), 
Синајскиот требник (XI), фрагмент од Битолскиот триод (не подоцна од XI век), 
Новгородските листови (X), Македонски кирилски лист (втора четвртина на X век), 
фрагмент од Ресенскиот посен триод (X-XI), Хилендарските листови (X-XI) и др. 

Зографското евангелие претставува глаголски ракопис од X век којшто пр-
вично бил сопственост на Зографскиот манастир, но кон крајот на XIX век то-
гашното светогорско монашко братство й го подарува на Ленинградската публич-
на библиотека каде што се чува денес. Зачувани се 304 пергаментни листови, од 
кои најголемиот број се пишувани со обла и аглеста глаголица и на нив е запишан 
евангелски текст. Останатите листови се пишувани со кирилско писмо, а текстот 
претставува синаксар или упатство за редоследот на читање на евангелскиот текст. 
Заради ваквиот глаголично-кирилски начин на запис, во чиешто пишување учеству-
вале четворица книжевници, подоцна дополнетите изгубени листови од првобитни-
от евангелски текст во науката се нарекува Зографски палимсест. Ватрослав Јагиќ 
во 1789 година полниот текст на евангелието го издава во кирилска транскрипција.

Асемановото евангелие пронајдено од Јосиф Симон Асемани во 1736 година, 
коешто денес се чува во Ватиканската библиотека, во науката се смета за најстар 
словенски ракопис со глаголско писмо од втората половина на X век. Претставува 
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изборно евангелие (апракос) во чијшто месе-
цослов се наоѓаат најраните податоци повр-
зани со сеќавањето за светите браќа и за св. 
Климент. Особената карактеристика на ова 
евангелие се огледа и во неговата оригинална 
илуминираност која не соодветствува на ца-
риградскиот стил, којшто ги диктирал трен-
довите во тоа време. 

Мариинското евангелие е глаголски спо-
меник од периодот X-XI век кој, според зао-
блената форма на глаголското писмо, е сличен 
со Асемановото и Зографското евангелие. 
Зачуваниот текст содржи делови од еванге-
лијата на Матеј, Лука и Јован и се карактеризи-
ра со исклучителна ракописна орнаментика од 
најстариот словенски период. Поголемиот дел 
од евангелието, 177 листови, В. И. Григорович 
ги пронашол во Св. Богородица на Света Гора 
во 1854 година, а денес се чува во Државната 

библиотека во Москва. Фрагмент од Мариинското евангелие, односно само два лис-
та, се чуваат во Националната библиотека во Виена.

Охридските глаголски листови, познати уште и како Охридско евангелие, 
претставуваат фрагмент од евангелие со глаголско писмо. Зачувани се само два лис-
та, а се претпоставува дека се пишувани во периодот X-XI век. Зачуваните фрагмен-
ти пронајдени од В. И. Григорович се наоѓаат во Државната библиотека во Одеса 
под сигнатурен број Р 2/532.

Македонските глаголски листови (X-XI) се однесуваат на фрагментарно за-
чуван глаголски ракопис, односно три пергаментни листа на кои е испишан текст 
со обла глаголица. Ракописот содржи дел од паренезисот на Ефрем Сирин и велико-
постни молитви, за коишто се претпоставува дека се оригинални книжевни творби.

Најстар познат псалтир со глаголско писмо е Синајскиот псалтир од XI век, 
откриен од Порфириј Успенски во 1850 г. во Синајскиот манастир Св. Катарина, каде 
што сè уште се чува. Зачувани се 177 пергаментни листови кои, според проучувањата, 
се пишувани со аглеста глаголица од тројца различни пишувачи. Во него се наоѓаат 
првите 137 псалми од псалтирот, а науката особено го истакнува фактот што овој гла-
голски текст е најблиску до Кирилометодиевиот превод на псалтирниот текст.

Синајскиот требник е глаголски ракопис од XI век којшто содржи 111 пер-
гаментни листови. Според својата содржина, претставува комбинација од требник 
и службеник. Содржи многубројни молитви, меѓу кои и молитви за вовед во мо-

нашки чин. Во него се наоѓаат и оригинални творби на словенски јазик како, на 
пример, Чин за исповедание, за кој се претпоставува дека е дело на св. Климент, 
а статијата-епитимија Заповеди на светите отци се поврзува со книжевната деј-
ност на Методиј. 105 листови од овој ракопис се чуваат во Синајскиот манастир Св. 
Катарина, а преостанатите четири листови во ракописни збирки во Ленинград.

Зачуваниот фрагмент од Ресенскиот посен триод (X-XI) содржи дел од посен 
триод којшто, според редакцијата, се совпаѓа со Орбелскиот триод. Исклучителноста 
на овој текст, според Ѓ. Поп-Атанасов33, се однесува и на тоа дека листот претста-
вува палимсест пишуван врз пергамент, чијшто постар кириличен текст делумно е 
избришан, бидејќи екфонетските знаци од најстар тип, коишто се испишани со цр-
вено мастило, му припаѓале токму на избришаниот кириличен текст. На обратната 
страна од пергаментот со глаголско писмо стои запишано името на Поп Драгослав. 
Фрагментот се чува во библиотеката на Бугарската академија на науките и уметнос-
тите во Софија (под број 37).

Фрагментот од Битолскиот триод претставува исклучителен пример за ис-
тражување на славистичката наука. Тој се разликува од другите триоди по тоа што 
службите во него се кратки, а има и цели редови испишани со глаголско писмо. 
Пишуван е од граматик Георги, најверојатно во Кичевско. Во врска со датирањето 
на Битолскиот триод, науката го лоцира пошироко периодот во текот на XII сè до 
преминот со XIII век, но последните истражувања упатуваат на сериозни аргументи 
што се однесуваат на неговото настанување пред XII век врз основа на глаголската 
предлошка на овој триод, односно: не подоцна од XI век34. Се чува во библиоте-
ката на Бугарската академија на науките и уметностите во Софија, под број 38. 
Ракописот е доста оштетен, а од она што е зачувано во 101 пергаментен лист ги 
опфаќа службите од четвртокот на првата седмица до средата на шестата седмица 
од Великиот пост.

Научните опсервации изразуваат согласност дека најдобрите преводи се на-
правени до почетокот на X век, кога веќе во првата половина од X век започну-
ва процес на значително опаѓање на квалитетот (поради Преславската школа)35. 
Подоцнежниот развој на развојот и историјата на словенскиот јазик ќе бидат од-
редени од фактот што словенскиот јазик својот врв го достигнува во својата рана 
фаза. Иако многу малку е зачувано од старословенските споменици на X и XI век 
и иако многу повеќе книжевно-историската наука стекнува увид преку преписите 
од XIII-XIV век, упатуваме генерално на системот со високи духовно аксиолошки 
оценки, коишто преку јазикот и писмото кај македонските Словени го создаваат не 
само рецептивниот однос кон византиската книжевност, туку, пред сè, кон транс-
формативниот, којшто е просветителски аспект на христоцентричниот дискурс со 
цивилизациски размери. Носител на таквата просветителска димензија е токму 
средновековната македонска книжевност во нејзината најрана фаза. 

АСЕМАНОВО ЕВАНГЕЛИЕ
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Со промената на црковната власт и сведувањето на патријаршијата на ниво 
на архиепископија, главно контролирана од грчкото свештенство, со пропаста на 
Самуиловата држава, се случуваат промени коишто директно влијаат врз книжев-
но-културните текови. Гаснењето на Самуиловото царство го означува периодот 
на засилено уништување на словенското ракописно наследство поттикнувано од 
византиско-грчките власти кои стапуваат на сцена. Така, крајот на XI и почето-
кот на XII век од развојот на средновековната култура и книжевна продукција во 
Македонија се одликува со извесен амбигвитет. Од една страна се забележува силно 
негување и продолжување на Светиклиментовата книжевна традиција во рамките на 
т.н. редакциски период. Ова поглавје се однесува на препознавање и диференцирање 
на македонските јазични црти во книжевноста. Во XII век започнува и раслојувањето 
на јазичното единство како резултат на притисокот од домашните јазични облици, со 
што словенскиот јазик им го отстапува полека местото на локалните верзии. Но, од 
друга страна, покрај мешањето на локалните верзии во јазикот, настанува богата кул-
турна размена, за што покажуваат истражувањата што се однесуваат на редакциите во 
однос на преводите, на пример, македонска, српска, бугарска, руска и сл. Сево ова го 
создава наднационалниот карактер на словенската книжевност. Подвижници на овој 
процес биле, пред сè, свештените лица, кои како патувачки литерати го создавале 
космополитскиот карактер на словено-византиската книжевност и култура.

Појавата на голем број скрипторски центри укажува на постоење на исклучи-
телно богат и динамичен интелектуален, духовен и книжевен живот. Оваа динамика 
е во тесна врска со активноста на првиот словенски манастир - Зограф на Света 
Гора (од почетокот на XI век), којшто претставува своевиден простор-контакт за 
целокупната книжевна, духовна, културна и политичка клима, како место за плодна 
книжевна активност. Но, ваквата активност била прекината и условена од новите 
црковно-политички околности коишто се однесувале на доминацијата и директни-
от диктат на грчко-византиските власти. Во овој период била силно поттикнува-
на преродбата на византиската книжевност преку превод на најзначајните визан-
тиски писатели: св. Симеон Нови Богослов, Петар Антиохиски, Никон Сиријски, 
Константин Манасиј и други. Во овој период настанал словенскиот превод на нај-
популарниот историски средновековен роман Александрија (Александрида), како и 
на многубројни апокрифни текстови, кои добиваат посебно место во книжевноста 
дури во подоцнежните векови, XIV-XV век36. Најпознати апокрифи кои обработува-
ат старозаветни библиски епизоди се: Слово за Адам и Ева, за цар Давид, пророкот 
Илија и други, а во новозаветните апокрифи централно место заземаат ликовите на 
Христос и Богородица.

Новонастанатиот амбиент предизвикал негативни последици во однос на 
третманот на веќе создадените книжевни ракописи на словенски јазик, односно на 
нивното уништување. Отпорот кон новата ситуација придонесува за забележителни 

промени на духовен план што се огледа и во лансирањето на народната традиција 
од страна на локалното словенско население преку појавата на култови кон маке-
донските пустиножители и нивниот активен анахоретско-подвижнички живот, за-
почнувајќи од втората половина на X век до XII век: Јоан Рилски, Прохор Пчињски, 
Јоаким Осоговски и Гаврил Лесновски37. Паралелно со појавата на култови кон 
пустиножители, се одвива и промената на книжевен план што се огледува во раз-
војот на хагиографската и химнографската книжевност посветена на овие аскети и 
на манастирскиот култ. 

Најзначајни книжевни творци од периодот на XI-XII век се: Јоан Презвитер, 
кој излегол од кругот на Охридската книжевна школа и ги превел следниве дела: 
Житие за св. Антониј Велики и Житие за св. Панкратиј Тавромениски; Григориј 
Филозоф, учен книжевник од XI век, директен следбеник на Светиклиментовата 
школа, кој пишувал ораторски творби. Познат е неговиот циклус од седум Поучни 
слова, посветени за секој ден од седмицата (За Христовото воскресение, За ангелите, 
За св. Јован Крстител, За св. Богородица, За светите Апостоли, За светиот крст, За 
спомен на мртвите); Георги Граматик, познат скриптор и директен продолжувач на 
светиклиментовата традиција. Неговото име во палеославистиката е познато само 
по преписот на Посниот триод, којшто се чува во Бугарската академија на науките, 
во Софија под реден број 38; Името на Поп Добромир е поврзано со кирилскиот 
споменик од XII век, познато како Четвороевангелие или Добромирово евангелие. 
Овој ракопис е од т.н. редакциски период и е значаен поради историското проследу-
вање на јазичните, текстолошките и жанровските промени; св. Иларион Мегленски, 
епископ, живеел кон крајот на XI и првата половина на XII век, бил познат егзегет 
и составил повеќе книжевно-полемички состави против богомилите.

Архитектонска продукција

Бурната политичка историја од почетокот на XI век ги остава своите траги и 
на најважната средновековна црква во Македонија - катедралата Света Софија во 
Охрид38. Токму силните воени победи и порази ги втиснале најголемите лузни на ѕи-
довите од оваа грандиозна градба и патем, намерно или случајно, ги избришале тра-
гите од ктиторите кои низ временските пластови го вградиле својот труд за да созда-
дат нешто што ќе биде прво во македонската христијанска екумена. Катедралниот 
храм на охридските архиепископи е изграден над пластовите од постарите градеж-
ни хоризонти, денес тешко читливи и сраснати во општиот архитектонски корпус, 
па само со слободни интерпретации можеме да проникнуваме низ постариот граде-
жен стратум на ова грандиозно дело. Она што го имаме како градба денес, повтор-
но провлечено низ многубројните преправки и адаптации, сега со нешто појасни 
ставови околу обемот и временскиот интервал на градежните зафати, го опишуваме 
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како трикорабна засводена базилика со двокатен нартекс и ексонартекс на запад. 
Сосема веродостојно, првобитно над базиликалната градба била поставена гранди-
озна суперструктура со купола во пресекот на подолжните сводови со трансептот. 
Треба да се претпостави и постоењето на четирите катни капели сместени во аглите 
до пресекот на сводовите. 

Вака конципираната градба во основата не може да се подведе под матрицата 
на чистите типолошки решенија. Најчесто за црквата Св. Софија во Охрид се збо-
рува како за базилика со купола, односно како преодно решение кое лежи на траек-
торијата што ги води куполните базилики кон типот на впишаниот крст. Токму на 
таа траекторија лежат повеќе цркви од византискиот културен круг во Грција и во 
Бугарија, настанати во временскиот интервал од IX до XI век, а црквата во Охрид 
е една од клучните средишни точки меѓу базиликите и впишаните крстови. Значи, 
ако ја прифатиме директната типолошка последователност изразена преку црквите 
Св. Богородица во Скрипу (Беотија) и Св. Јован во Несебар, тогаш добиваме една 
упростена и шематизирана претстава за трансформацијата на куполните базилики 
во типот на впишаниот крст. Сепак, илузијата на вака проектираната развојна ли-
нија е само последица, а не причина за конципирањето на амбивалентната основа 
на Св. Софија во Охрид. Затоа вниманието треба да се сврти кон една друга група 
цркви која го поставила контекстот врз кој се развивал планот на охридската црква. 
Тоа се црквите Св. Ахилиј во Преспа и најстарата источна црква во комплексот на 
црквите во Водоча кај Струмица.

Врската меѓу овие грандиозни градби, кои ставаат печат на македонската ар-
хитектура од крајот на X и почетокот на XI век, може повеќезначно да се определи. 
Прво, тоа се градби кои силно ја фаворизираат базиликалната форма која токму во 
тој временски интервал не се практикува во Цариград, но јасно и фреквентно се 
појавува во византиските провинции на Балканот. Ако повторно се проектира не-
каква зависност меѓу трите цркви, се разбира, во типолошка смисла, тогаш конзер-
вативната базилика во Аил би била прва во низата. Втора би била источната водоч-
ка црква со својата грандиозна купола и доминацијата на централниот травеј инспи-
риран од куполните Јустинијанови базилики. На крајот, Св. Софија како адаптација 
на куполна базилика кон современиот концепт на впишаниот крст, со сразмерно 
димензионирана купола приспособена кон структурната поделба на просторот во 
наосот. Ова, секако, не значи дека ваквата типолошка подреденост имплицира и 
хронолошка последователност. 

Врзивното ткиво кај оваа групација не лежи во временската зависност туку 
во ктиторската иницијатива. За базиликата Св. Ахилиј, недвосмислено е потврдено 
ктиторството на царот Самуил. За втората градба, старата Источна црква во Водоча, 
беше претпоставено неговото ктиторство. За црквата Св. Софија во Охрид можеме 
да сметаме на ангажманот на неколку ктитори. Еден податок од познатиот Диканжов 

список на охридските архиепископи укажува дека архиепископот Леон (1037-1056 
година) ја изградил црквата Света Софија врз ѕидовите на постара градба. Но, ако 
новопоставениот цариградски ерудит по 1037 година ја обновил и ја доградил затек-
натата градба, почитувајќи ги притоа напорите на претходниот ктитор, тогаш чудно 
е бришењето на споменот за неговото име. Политичките околности укажуваат дека 
царот Самуил, преместувајќи ја престолнината од Преспа во Охрид, го преместил 
и седиштето на неговата независна црковна организација. Голема е веројатноста тој 
да ја започнал изградбата на црквата Света Софија како катедрална црква. Многу 
елементи на архитектурата произлегуваат од катедралниот статус на оваа значајна 
градба. Тоа е двокатниот нартекс и, секако, базиликалната поставеност на основата, 
која целосно се вклопува и го следи веќе востановениот принцип применет уште 
кај Свети Ахилиј. Од друга страна, појавата на куполата во структурата на Света 
Софија ја приближува кон водочката црква со јасните импликации на почитување-
то на куполниот травеј кај базиликите како наследство од Јустинијановата епоха. 
Сепак, наспроти доминантната купола кај црквата во Водоча, на охридската црква 
гледаме куполно решение сообразено кон црквите со впишан крст. Со тоа, црквата 
Света Софија, колку и да го следи локалниот идиом, во одреден степен веќе е усо-
гласена со главните текови на византиската архитектура.

КАТЕДРАЛНАТА ЦРКВА СВ. СОФИЈА, ОХРИД
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од главните центри на Византија, Цариград или Солун. Единствено така може да се 
објасни преобразувањето и приближувањето на куполната базилика кон црквите 
со впишан крст и, особено, појавата на четирите бочни капели на катот од црквата.

 Во остварувањето на своите амбициозни планови Леон морал да ангажира 
повеќе градежни групи. Ако нивната задача била единствена, да ја завршат започ-
натата катедрала, тогаш различна била применетата градежна техника. Затоа, на 
ѕидовите на градбата тие ги оставиле своите „потписи” преку различните ѕидарски 
зафати што денес јасно се читаат од фасадните површини. Домашните мајстори 
ја аплицирале познатата техника на ќелиско градење cloisonnè. Но, ако во Свети 
Ахилиј тие си дозволиле варијации во техниката со појавата на апликации со тули 
кај вертикалните спојници меѓу камените блокови во форма на буквите „К” и „Ж”, 
тогаш во Света Софија во Охрид, оваа градежна техника се одликува со строгост и 
доследност во нејзината примена. Тоа е всушност прв случај во македонската сред-
новековна архитектура на појава на cloisonnè со поставување само на вертикални 
тули меѓу камените блокови. После „прочистувањето” на градежната техника на ѕи-
довите на катедралната црква, домашните мајстори работеле по примерот на охрид-
ската црква и сè поретко ги изедувале варијациите со косите тули во вертикалните 
спојници. За ѕидарските делови на градбата изведувани само со тули, одговорни 
биле други мајстори, зашто таквото ѕидање не е карактеристично за охридските 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. СОФИЈА, ОХРИД

ОСНОВА НА ГОРНИОТ КАТ НА ЦРКВАТА СВ. СОФИЈА, ОХРИД

Кога во 1037 г. учениот цариградски хартофилакс Леон дошол во Охрид, за-
текнал грандиозна градба која решил да ја „обнови и украси”. Како што му приле-
гало на учениот архиепископ, врз основата на една комплексна градба исполнета 
со пораки за екуменските и етатистичките амбиции на претходниот ктитор, вкло-
пил горна структура целосно по цариградски модел. Тоа, пред сё, се однесувало на 
воведувањето на сложените аранжмани со капели поставени во горните делови на 
градбата. Така на катниот дел биле поставени четири капели вклопени во аглите на 
краците на крстот. Тој аранжман бил често практикуван во Цариград кај црквите со 
впишан крст, но и кај други типови крстовидни решенија. Инсистирањето на нови-
от архиепископ за ваквиот аранжман значело програмско збогатување на храмот со 
нови содржини, но истовремено и функционални и формални пречки во комуника-
цијата до катните параклиси. Така и денес стои прашањето како се пристапувало 
кон источните капели, па само слободно можеме да претпоставиме дека тоа било со 
дрвени скали поставени на надворешните бочни ѕидови. Кога новиот ктитор се за-
фатил со обновување на започнатата катедрала, пред него стоеле темелите на град-
ба со маркантни димензии. За оваа деликатна задача сигурно бил повикан архитект 
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цркви од периодот на IX-XI век. Сепак, останува дилемата околу нивното потекло, 
бидејќи, ако цариградските извори на оваа техника се несомнени, треба да се потен-
цира дека мајсторите од престолнината тулата ја аплицирале со широки спојници на 
малтер во техниката со вовлечен ред на тула, што не е случај со ѕидаријата од тули 
кај црквата Света Софија.

Кога конечно во годините пред средината на XI век била завршена катедра-
лата на Охридската архиепископија, на старото култно место стоела градба со која 
можел да се гордее секој град на Балканот. Крунисана со централната купола и 
збогатена со катедралниот кат на нартексот, кон локалната куполна базилика биле 
додадени цариградски елементи, како симболички акт за приклонување на одмет-
натите подрачја кон цариградската културна орбита.

Истовремена, или некоја година постара од охридската катедрала, е Западната 
црква во комплексот цркви во Водоча. Изведена како едноставна варијанта од ти-
пот на впишан крст, со источниот дел навлегува во наосот на постарата Источна 
црква. Судејќи по ваквата нејзина позиција, може да се заклучи дека, во времето 
кога била градена, на исток постарата црква била во урнатини. Не се јасни причи-
ните за ваквата несекојдневна постапка на ктиторот и градителите. Уште позбуну-
вачки е краткиот век на траење на грандиозната Источна црква во комплексот. Ако 
времето на градење на старата црква, според фрагментот од живопис, се сместува 
во Самуилово време (крајот на X или почетокот на XI век), тогаш, повторно според 
остатоците од живопис на Западната црква, некаде пред 1025 година Источната 
црква била урнатина. Ова можеби било последица на некој силен земјотрес или, 
пак, акт на насилно уривање на градбата. Ова второто е поверојатно, со оглед на 
бурните воено-политички настани што се случувале во Струмичко во 1014 г. Кога 
новите ктитори околу 1025 година решиле да го обноват религиозниот живот на 
старото култно место, тоа го сториле со изградба на нов објект на запад до разур-
натата стара црква. Понекогаш се калкулира со политичките причини кои дове-
ле до поместување на градбата, односно, ако се земе за точна претпоставката за 
Самуиловото ктиторство на старата Источна црква, која била разурната во виорот 
на воените дејства, тогаш новите ктитори, со поместувањето на темелите на новата 
градба надвор од постарата можеби сакале да го згаснат споменот на поразениот 
ктитор. Сепак, ваквите објаснувања не наоѓаат поткрепа во сличната ситуација во 
Охрид каде што на темелите на Самуиловата катедрална црква, угледниот архие-
пископ Леон ја обновил црквата Света Софија. 

Затоа подготвени сме да претпоставиме дека разликите во димензиите на но-
вата западна доградба и постарата источна црква посочуваат дека тоа е направено 
од финансиски причини или, пак, од неможноста на градителите да пристапат кон 
обновување на разурнатата обемна сводна структура на исток со купола со дија-
метар од 7 метри. За почитта кон поразениот и во тоа време веќе покоен владе-

тел, доволно зборува податокот дека со обновата на запад се почитувало постаро-
то култно место, а исто така, за новата Западна црква биле ангажирани домашни 
мајстори. А тие, во духот на востановените норми, извеле поедноставена варијанта 
на типот на впишан крст со скромен куполен травеј со дијаметар од едвај 2,5 метри. 
Несигурноста на градителите се гледа и во предимензионираните ѕидни платна што 
го делат внатрешниот простор на наосот. Но, тоа не е ништо ново бидејќи истиот 
модел со блиски димензии го среќаваме кај црквата Свети Герман во Мала Преспа 
од пред 1006 година.

Кога еден век подоцна се актуализирала идејата за обнова на источната град-
ба од комплексот, веројатно поттикната од добивањето на катедралниот карактер на 
комплексот водочки цркви, повторно локалните мајстори добиле ангажман за гра-
дење на едно пообемно дело. Духот на постарите традиции уште е витален и се чита 
од клучните елементи на обновената Источна црква во Водоча посветена на свети 
Леонтиј. Сепак, кога треба да судиме за типолошкиот формат на таканаречената 
Средна црква, треба да се има предвид дека градителите биле ограничени со те-
мелите на постарата источна градба. Ако контурите на надворешните ѕидови биле 
вклопени во плановите за обнова, тогаш обемната горна структура на претходната 
градба со куполата од 7 метри изгледала преамбициозна за новите мајстори. Затоа 
се пристапило кон редуцирање на дијаметарот на новата купола на 5 метри. Тоа 
произвело поместување на ѕиданите столпци во наосот и повлекување на источниот 
ѕид на апсидата навнатре, па притоа стариот апсидален ѕид останал исфрлен надвор 
без својата функција, само како сведок за бурната градежна историја на овај значаен 
црковен комплекс во македонската архитектура.

Компилацискиот приод кон обновата на Средната црква на крајот произвел 
една градба која просторно најдобро би се вклопила кон таканаречените транзи-
циски модели, кон типот на впишаниот крст. Кај обновената Средна црква уште е 
силно влијанието на базиликите. Објаснувањето е базирано врз податокот дека со 
обновувањето се почитуваат темелите на старата куполна базилика, но елементи 
од базилика се внесени и при артикулацијата на ѕидните платна. Така, системот 
на бочните фасади со ред на слепи ниши е карактеристичен за костурските мали 
базилики и не соодветствува за артикулација на црквите од типот на впишан крст. 
Ако кон ова се дополнат и малите декоративни апликации сместени на источната 
фасада меѓу лаковите на прозорците, тогаш јасно е дека потеклото на градителите 
треба да се бара некаде во регионот на македонските езера (Охрид-Преспа-Костур). 

Токму од овој регион потекнуваат и силните традиции за градење на базили-
кални форми, било да е тоа преку чистите ранохристијански инспирации внесени 
во планот на Свети Ахилиј или, пак, куполните мешавини кај водочките цркви, 
старата Источна и обновената Средна црква, за да се стигне до компромисното усо-
гласување на новите елементи во шемата на Света Софија во Охрид која е поста-
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вена како базилика. Дури и кога се работи за шемата на впишаниот крст како кај 
Западната водочка црква, ентериерот е затворен со мали бочни отвори кон аголни-
те травеи, што, секако, влече корени од базиликалното уредување на внатрешниот 
простор. Ако само на момент се присетиме на конхалните цркви од претходниот 
период или, пак, на чистото престолничко решение на впишаниот крст кај црквата 
посветена на Светите Тивериополски Маченици, јасно е дека Самуиловиот период 
воспоставува своја консонантна архитектура која своите импулси ги црпи од еку-
менската и етатистичка мисла на автократот. Формалните поклопувања на ваквите 
тенденции со другите подрачја во византиската културна сфера не ги намалува овие 
локални идиоми присутни во македонската архитектура во периодот на остварената 
политичка самостојност.

Во тоа време (1080 година), на истото место, во Струмица, новиот струмич-
ки епископ Мануил, дојденецот од Битинија, изградил црква со сосема спротивни 
просторни решенија. Тоа воопшто не треба да нè зачудува бидејќи високиот духов-
ник, во близината на својата епископска катедра, ја подигнал црквата посветена на 
света Богородица Милостива (Елеуса) во селото Велјуса, како сложена просторна 
структура составена од неколку продуховени типолошки решенија39. Ова не било 
случајно бидејќи оваа градба требало да ги задоволи ктиторските стремежи за ду-
ховен мир и спокојство настрана од неговите епископски ангажмани. Она што ги 
обединува сите тие навидум различни просторни елементи кај градбата во Велјуса 
е надворешниот изглед, односно применетиот систем за артикулација, декорација 

и ѕидарија. Тие од разнородните 
типолошки ентитети - четири-
конхалниот наос, двоконхалната 
капела и крстовидниот нартекс - 
направиле надворешна обвивка 
која ги унифицира елементите и 
создава компактна целина.

Ако сега поблиску ги ана-
лизираме артикулацијата, деко-
рацијата и ѕидаријата, тогаш со-
сема е јасно дека мајсторите на 
црквата во Велјуса потекнувале 
од цариградските градежни тај-
фи. Ова особено важи за приме-
нетата ѕидарска конструкција на 
„вовлечен ред на тули”, која во 
единаесеттиот век била заштитен 
знак за сите градби подигнати 
во престолнината. Освен на неколку мали површини во охридската Света Софија, 
ваквата градежна техника за првпат се појавува во македонската архитектура. Она 
што е специфично за црквата Света Богородица во Велјуса е боењето на фасадите и 
повторувањето на ѕидаријата во сликан аранжман; нешто што секако било условено 
од лошиот градежен материјал достапен на градителите на црквата.

Импулсот за градење конхална градба потекнал од личност претходно повр-
зана со монашкото средиште во Битинија. Ние денес не знаеме многу за манастирот 
Свети Авксентиј, од каде што Мануил дошол за струмички епископ, но претходно 
ја споменавме можноста свети Климент да бил инспириран од некоја манастирска 
црква при неговиот престој во Битинија. Општата идеја почива на прифатениот 
образец за манастирска и гробна црква, како комбинација и сплотување на двете 
функции во една целина. Ако и кај двете градби тоа е остварено со изведување на 
конхалниот наос, придружен со нартексот со гробното одделение на запад, треба 
да се рече дека црквата во Велјуса има поразвиен план добиен со додавањето на 
бочната капела на јужната страна на црквата. Сево ова е придружено со добрата 
геометрија и пропорциска поставеност. Така, навидум различните типолошки об-
расци на наосот, нартексот и на капелата се соединуваат во една динамична целина 
крунисана со трите унифицирани куполи кои ги маркираат посебните делови.

Црквата Света Богородица Милостива во Велјуса јасно покажува дека маке-
донското културно милје било отворено кон надворешните импулси придружени 
со интересни градежни иницијативи. Колку и да имаат сличности со поранешните 
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градби во Македонија, таквите решенија не можат да се доведат во директна за-
висност. Климентовата црква на Плаошник не го произведе моделот во Велјуса. 
Блиските форми можат да значат заеднички постари извори преземени од мана-
стирската архитектура. Цариград и особено манастирите во Битинија треба да би-
дат земени предвид при ваквите размислувања. Применетата цариградска градежна 
техника во Велјуса нуди доволно аргументи за поткрепа на оваа претпоставка.

Можеби најважниот претставник на културниот трансфер на престолнички-
те просторни концепти далеку на маргините на територијалната дисперзија на то-
гашната византиска држава е лоциран во близината на Скопје. Тоа и не треба да 
не зачудува со оглед на фактот дека империјалната свита често престојувала во 
скопскиот регион по неговото приклучување кон византиската политичка орбита. 
Неколкуте градби подигнати во епохата на Комнените биле всушност најзначајни-
те цркви во Скопје. Катедралната црква посветена на Света Богородица го носела 
епитетот троерачица и била подигната во XI век, веднаш по освојувањето на Скопје 
од Комнените. Грандиозниот манастир Свети Ѓорги-Горг бил почестен со многуб-
ројните привилегии дадени лично од императорот Мануил.

Од тој благороднички порив за продуцирање црковни градби во овој регион, 
единствено опстоила црквата посветена на свети Пантелејмон лоцирана во село-
то Горно Нерези (1164 година)40. На прв поглед оваа градба не изгледа монументал-
но, ниту грандиозно, ниту раскошно, па може да се доведе во прашање силната жел-
ба на ктиторот, принцот Алексеј Ангел Комнен, за постигнување особен социјален 
престиж со градењето на оваа црква. Ставено во контекст на брилијантното сли-
карско остварување во внатрешноста, навистина не е сосема јасна дискрепанцијата 
изразена во архитектурата. Сепак, наивно би било на принцот - ерудит, човекот со 
длабока теолошка и хуманистичка подготвеност, да му се припише невнимание во 
изборот и изведувањето на неговата градба. Затоа, кога ќе почнеме да распластува-
ме дел по дел, слој по слој од обвивката, од структурата, од просторниот концепт, 
полека ќе го согледуваме вистинскиот лик, вистинската вредност на архитектурата 
на црквата во Нерези. Тогаш ќе видиме дека Нерези не е бледа копија на некое ост-
варено цариградско дело, туку, напротив, тоа е оригинално видување и толкување 
на ктиторот на одредени аспекти на архитектурата на престолнината.

На почетокот, тоа е петкуполната структура. Иако денес во Цариград нема за-
чувани цркви со пет куполи, секое појавување на вакво решение надвор во провин-
циите, индицираше некакви врски со престолнината, а најмногу благодарејќи на ва-
жните донации во Цариград, како што се: црквата Неа, северната црква во манасти-
рот на Константин Липс, Свети Ѓорги Мангана. Важноста на петкуполните цркви 
како типолошки образец може да се протолкува со креирањето на некаков симбо-
лички модел имплициран во петте куполи на покривот на црквата. Суштинската 
порака во појавата на повеќето куполи е мултипликацијата на култните единици. 

Пораката на ктиторот е јасна, симболичката претстава на небесниот свод е аплици-
рана над секоја просторна единица. Затоа во Нерези, уште веднаш, однадвор ќе ги 
согледаме внатрешните односи на просторните ентитети - централната купола до-
минира над наосот, а бочните куполи ја маркираат положбата на аголните компар-
тимени, од кои секој во внатрешната организација на просторот добил своја засебна 
функција. Тоа значи дека кај црквата Свети Пантелејмон се следи принципот што е 
долго време присутен во средновековната архитектура, а тоа е формалното потенци-
рање на функционалните елементи на планот. Сето тоа е поттикнато од зголеменото 
значење на бочните капели, чиишто зачетоци ги среќаваме во средновизантискиот 
период, појава што својата кулминација ја доживува во епохата на Палеолозите. Во 
тој поглед, црквата во Нерези е градбата која извршила значително влијание врз 
другите цркви изградени во Македонија во XIV век.

Добрата координација на функционалните ентитети со формалните елементи 
кај црквата Свети Пантелејмон во Нерези произвела една стандардна елевација на 
петкуполна градба. Тоа значи добар баланс на масите и пирамидална формација на 
куполите. Урамнотежената и симетрична композиција кај нерешката градба јасно 
покажува дека градителот успеал во своите настојувања со поскромни средства да 
иницира создавање на градба со солидни естетски норми.

Сепак, треба да се каже дека градителот успеал да ја развие стандардната еле-
вација врз една нестандардна типолошка матрица. Во поглед на организацијата на 
основата кај петкуполните цркви, Нерези е единствена. Ваквата квалификација е по-
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ради затвореноста на аголните компартименти и нивната издвоеност од просторот на 
наосот. Онаму каде што вообичаено кај другите петкуполни цркви биле поставувани 
столбовите или столпците, во Нерези се изведени масивните ѕидови. Навидум тоа се 
квалификува како невешт акт на локалните мајстори базиран врз постарите домашни 
искуства. Останува прашањето од почетокот, а тоа е дали ктиторот со забележите-
лен социјален ранг и висок советник на императорот за теолошките прашања дозво-
лил несигурности во развивањето на планот на неговата градба? Сосема спротивно, 
принцот Алексеј јасно ја материјализирал својата намера при градењето на неговата 
задужбина, а тоа е дека покрај мотивите за престиж и социјално себепотврдување, 
стоеле и длабоко интимни, човечки пориви да се обезбеди последното почивалиште 
за себеси, односно да се изгради сопствената гробна црква. 

Ваквите намери наоѓаат поширока потврда и кај една друга донација замисле-
на како гробна црква за нејзиниот ктитор. Се работи за црквата Света Богородица 
Космосотира во Вира во Тракија подигната во 1152 година. Нејзиниот ктитор бил 
севастократорот Исак Комнен, син на основачот на династијата на Комнени и бли-
зок роднина на Алексеј Ангел Комнен. Споредбата на двете градби открива дека 
петкуполните цркви на средината од XII век имале свое место и значење во кон-
текст на градењето на цркви мавзолеи. Ваквите заложби немале подлабоки тради-
ции, особено ако се земе предвид податокот дека главниот мавзолеј на Комнените, 
манастирот Пантократор, нема петкуполна градба. Единствено посредно може да се 
види дека кај манастирот Пантократор трите цркви формирале комплекс со повеќе 

куполи, што може да индицира модел на повеќекуполна градба соодветна за гробна 
црква. Централното место и значење во ваквата разновидност на плановите на ме-
моријалните цркви ги има куполата, како асоцијација на небескиот свод.

Колку и да се слични на прв поглед црквите во Вира и во Нерези, во однос 
на организацијата на основата, тие сосема се разликуваат. Кај првата проследуваме 
отворен и флуиден простор формиран според добро пресметани пропорциски соод-
носи. Кај втората црква, просторот е поделен со аголните капели и нема применета 
некоја забележителна пропорциска шема. Може да се рече дека ктиторот на црквата 
Света Богородица Космосотира, Исак Комнен, вистински интелектуалец, писател, 
математичар и физичар, ги занемарил функционалните елементи на една гробна 
црква, остварувајќи отворен план без нартекс и засебна капела, важни елементи на 
една гробна градба. Од друга страна, Алексеј Ангел Комнен, во духот на својата 
длабока теолошка едуцираност, ги потенцирал функционалните елементи на пла-
нот, обезбедувајќи посебен простор за капелите, од кои онаа северозападната имала 
гробна намена. 

Затоа, сегрегацијата на бочните капели кај црквата Свети Пантелејмон не тре-
ба да се зема како чин на дивергирање од главните архитектонски текови. Тоа е ре-
зултат на јасната намера на ктиторот да се обезбеди засебна гробна капела поврзана 
со нартексот на црквата. Токму ваквите тенденции се присутни во престолнината 
и тоа кај еден друг тип цркви кај кои наосот има крстовидно јадро и е обиколен со 
аголни капели на кат. Ќе потенцираме дека Исак Комнен, пред да ја изгради црквата 
во Вира, го изградил јадрото на црквата Христос Хора во Цариград и таму плани-
рал да биде неговиот гроб. Токму таа црква има крстовиден наос сличен на оној во 
Нерези. Ваквите градби, всушност, оживуваат еден типолошки образец присутен 
во византиската архитектура од пред три-четири века (Света Софија во Солун). Тоа 
значи дека ктиторот на Свети Пантелејмон добро ги познавал стилските текови во 
Цариград присутни во времето на Комнените. За модел на неговата градба избрал 
еден архаичен типолошки образец кој својата ренесанса ја доживувал токму во тоа 
време. Ваквиот образец добро одговарал на функционалните барања на ктиторот за 
градење гробна црква.

Што се однесува на изгледот на црквата во Нерези, треба да се истакне дека 
артикулацијата и декорацијата на фасадите е скромна и нема некој систематски 
приод. Единствено големите бочни ниши што го маркираат централниот травеј на 
наосот ја имаат својата логичка позиција и потсетуваат на современите цариград-
ски цркви. Декорирањето на фасадите е инцидентно и без некој особен пристап. 
Ако кон ова се додадат и различните градежни техники применети на ѕидовите на 
оваа градба, грубата ѕидарија во долните делови, која преминува во квалитетната 
цариградска техника со вовлечен ред на тули применета на суперструктурата; то-
гаш сосема е логична претпоставката за присуството на повеќе градежни групи во 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, С. ГОРНО НЕРЕЗИ, СКОПЈЕ
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изведувањето на црквата. Обработката на ентериерот, од аспект на архитектурата, 
како и надворешноста е скромна, а само неколку апликации треба да внесат ак-
цент во внатрешниот простор. Единствено внимание добиле иконостасот и јужниот 
проскинетарион со рамка во штуко, исполнети со мотиви долго време присутни во 
камената пластика аплицирана на деловите од мебелот кај византиските цркви.

На крајот треба да се каже дека црквата Свети Пантелејмон во Нерези не е 
градба кај која просечната локална архитектура била затскриена со цариградскиот 
бравурозен живопис. Ако архитектурата не може до крај да ги достигне височините 
на живописот, тогаш таа не треба ни да се опише како просечна. Напротив, најмногу 
по заслуга на ктиторот, високообразованиот принц Алексеј, архитектурата на црквата 
во Нерези во навидум просечната школка крие многу пораки и ставови на ктиторот 
кои своето извориште го имаат во тековната архитектура на престолнината.

Разликите во вредностите меѓу архитектурата и живописот се карактеристи-
ка за уште една градба во Македонија, а тоа е црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново 
на Преспа (1185-1190 година)41. Повторно ктиторот со висок социјален статус, чие 
име не го знаеме поради оштетувањата на ктиторската претстава, дозволил во една 
скромна архитектонска поставка да биде насликан извонреден живопис. Слично 
како кај Нерези, и црквата во Курбиново има само поскромна изведба, но типолош-
киот образец почива на продлабочени визии и интереси на ктиторот. 

Црквата е изведена како еднокорабна градба, без нартекс, со длабока по-
лукружна апсида на исток. Ако се суди само според моделот, тогаш црквата во 

Курбиново го презентира наједноставниот модел за црковна градба. Сепак, димен-
зиите на црквата не се соодветни за вакви градби, па можеме да речеме дека црквата 
Свети Ѓорѓи е најголемата еднокорабна црква во средновековната архитектура во 
Македонија. Нејзините димензии се блиски до оние на црквата во Нерези. Значи, 
типот на градбата не бил одреден од средствата што ги имал обезбедено ктиторот 
за изградбата на црквата, туку моделот, како и во Нерези, бил свесна определба 
на ктиторот базирана врз желбата за идеолошко поврзување со некои претходни 
остварувања. Судејќи според димензиите на градбата, дрвениот покрив, како и дла-
боката полукружна апсида, јасно е дека ктиторот бил инспириран од најзначајна-
та базилика во македонската архитектура, катедралата Свети Ахилиј, лоцирана на 
другиот крај на Преспа. 

Ваквиот тренд воопшто не е осамен имајќи ја предвид и костурската мана-
стирска црква Света Богородица Мавриотиса. Со блиска хронологија, со иста типо-
логија и со ѕидарија што недвосмислено го открива локалното потекло на мајсто-
рите кај двете градби, стои заклучокот дека дури и на крајот од XII век уште биле 
силни спомените за најзначајните градби подигнати во југозападните делови на 
Македонија. Со тоа се покажува дека покрај „протоколарното” конципирање на 
ктиторската композиција со фигурата на непознатиот донатор меѓу императорот 
Исак II Ангел и охридскиот архиепископ Кован Каматир, според асоцијативните 
типолошки импликации презентирани кај курбиновската црква, ктиторот јасно алу-
дира на периодот на политичка и црковна независност од крајот на X век.

ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, КУРБИНОВО
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Фрескосликарство

Иконографските новитети во византиската ликовна култу-
ра на XI век ги промовира сликаниот аранжман на црквата Света 
Софија во Охрид (по 1037 година), катедралниот храм на охрид-
ските архиепископи и духовното жариште на Светиклиментовата 
диецеза42. Претставувајќи го најзначајниот теолошки ансамбл на 
средновизантиската епоха, фрескоаранжманот на светософиска-
та катедрала ги сублимира водечките административни начела на 
Цариградскиот патријаршиски центар и интимните верски убеду-
вања на ктиторот Леон, новопоставениот првенец на охридскиот ар-
хиепископски трон. Напуштајќи ги Константинопол и својата прес-
тижна раководна функција во Патријаршиската библиотека, овој 
угледен цариградски интелектуалец, вешт црковен дипломат и не-
помирлив бранител на ортодоксната доктрина, го прифатил Охрид 
како ново средиште на својата православна мисија, подарувајќи му 
го на градот величественото катедрално здание, подигнато на ло-
кацијата на постариот верски објект. Испратен меѓу македонските 
Словени за да ја „зацели” нивната вера веќе длабоко разјадена од 
богомилската „ерес” и да ги врати словенските верници на вистин-
скиот, ортодоксен пат, мудриот Леон го избрал медиумот на ликов-
ното творештво за да ги визуелизира православните поуки преку 
наметливата дидактика на уметничкиот израз. Така, следејќи ги ре-
лигиозните церемонии во грандиозниот ентериер на катедралниот 
храм, верните ги апсорбирале начелата на ортодоксното христијан-
ство преку впечатливите творби на ликовните мајстори.

Иако суровите историски околности, верските конверзии и 
радикалните санации на архитектонскиот корпус на црквата го зеле 
својот данок во масивните оштетувања на живописаниот ансамбл, 
олтарната декорација на храмот ги задржала програмските и ико-
нографски особености, кои на светософискиот ликовен аранжман 
му ја обезбедиле титулата на најважен средновизантиски теолош-
ки концепт и извориште на сите подоцнежни визуелни структури 
во светилиштата на средновековните сакрални објекти. Посветен 
на идејата за улогата на цариградскиот литургиски модел во сла-
вењето на Христовата сотериолошка жртва и нејзиното значење за 
христијанската доктрина, олтарниот живопис на Света Софија е 
дизајниран според принципите на визуелната експозиција на сто-
жерните елементи во експликацијата на православието. Формално 

ГЛЕТКА КОН ПРОГРАМАТА ВО ОЛТАРОТ, КАТЕДРАЛНА ЦРКВА СВ. СОФИЈА, ОХРИД
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структуриран во три зони и пропорционално аранжиран на источниот, северниот 
и јужниот ѕид во трите конституенти на триделниот олтарен простор (главен ол-
тар, протезис и ѓаконикон), сликаниот ансамбл во светилишниот појас на светосо-
фискиот храм мошне експликативно ја илустрира замислата за небесното потекло 
на православната литургиска практика, почитувана и негувана во ритуалот на ис-
точните црковни средишта.

Во таа смисла, во конхата на апсидата, единствената од овој вид претстава на 
Богородица со овоплотениот Христос како симбол на Земната Црква, ја прикажува 
Божјата мајка како ја држи блескавата мандорла во која е зачнат сè уште нероде-
ниот, но очекуван спасител на човештвото. За првпат во историјата на олтарните 
декорации, малиот Христос, наместо традиционален повој на новороденче, носи 
свечен литургиски костим, најавувајќи ги својата свештеничка мисија и улогата на 
проповедник и основач на христијанската црква. Благословувајќи ги свештениците 
и верниците како вистински патрон на верата и православието, тој го најавува и 
своето страдање, комеморирано во сите обреди на средновековната црковна инсти-
туција. Поради тоа, во зоната под оваа претстава е прикажано 
Благословувањето на лебот пред евхаристијата како настан 
кој го најавува Христовото страдање, во црковните церемонии 
трансформиран во литургиски обред во чест на Пасијата. Во 
оваа, исто така, автентична сцена, Христос го благословува 
евхаристичниот леб потврдувајќи го неговиот „литургиски” 
квалитет пред причестувањето на апостолите, како визија на 
клучниот момент во фундирањето на христијанската црква. 

Илустрирајќи ги цврстите ставови на архиепископот 
Леон, кој како соработник на цариградскиот патријарх се за-
лагал за користење на квасниот леб во литургијата наспроти 
бесквасната нафора на Римската црква, претставата во која са-
миот Христос лично ја потврдува исправноста на ортодоксна-
та практика е насликана како амблем на православните верски 
нормативи и на правоверноста на источното христијанство. 
Прикажувањето на Петар и Павле како предводници на апос-
толските поворки кои пристапуваат кон Христовата фигура, 
ја акцентира идејата за универзалното значење на правилно 
формулираните црковни обреди и ја истакнува замислата за 
верското единство. Оттука, поддржувачите на правоверниот 
литургиски ритуал се претставени во првата зона од сликана-
та декорација на олтарот, под сцената на Благословувањето на 
лебот, во своите свечени епископски облеки и во ставови на 
најзначајни црковни достоинственици. Како дел од големата 

галерија на православни благородници насликани на ѕидовите од олтарниот појас, 
тие ги претставуваат црковните центри каде што столувале, сведочејќи за контину-
итетот на верската практика, потврдена од ортодоксниот центар во Цариград. 

На бочните ѕидови од главниот олтарен простор, идејата за „вистинскиот” 
формат на верските обреди е поткрепена со интересна констелација на претстави. 
Илустрацијата на Аврамовата сторија и жртвувањето на Исак на јужниот и сцените 
Спасувањето на еврејските момчиња од пламената печка и Скалилата на Јаков на 
северниот ѕид се насликани во зоната во која е претставено и Христовото благослову-
вање на лебот како евхаристична поддршка на неговото идејно значење. Дополнети 
со автентичните изведби на Сонот на свети Јован Златоуст и Литургиската служба на 
свети Василиј Велики, тие претставуваат оригинално конципиран визуелен хоризонт 
за експликација на темелната идеја за потврдениот ортодоксен карактер на литур-
гиските матрици. Претставувајќи темелник за структурирање на литургиската про-
цесија како основен елемент во олтарната декорација на сите подоцнежни византи-
ски храмови, сцените со литургиските патрони свети Јован Златоуст и свети Василиј 

ЛИТУРГИСКА СЛУЖБА НА СВ. ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ, КАТЕДРАЛНА ЦРКВА СВ. СОФИЈА, ОХРИД
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Велики се најголемата потврда за значењето на светософискиот ансамбл за „иднина-
та” на византиското монументално сликарство. Уште повеќе, тие имаат и посебна иде-
олошка важност директно поврзана со архиепископската функција на ктиторот Леон 
во Охрид, особено композицијата во која е прикажана праизведбата на литургискиот 
ритуал на свети Василиј Велики, кој, според конфигурацијата на претставениот архи-
тектонски ентериер, симболично се одвива токму во светософиската катедрала. 

Протезисот на храмот е посветен на култот на Четириесетте севастиски ма-
ченици донесен од ктиторот Леон директно од Цариград, каде што се негувал меѓу 
припадниците на највисоката лаичка и црковна елита. Вешто аранжиран на сводни-
те површини и на источниот ѕид, тој ја раскажува приказната за верните Христови 
следбеници, саможртвувани за победата на христијанското учење. Во ѓакониконот, 
пак, бистата на свети Јован Крстител во конхата и сцените од неговото Житие на 
сводот сведочат за почетоците на христијанството, во мугрите на Христовата епоха. 
Ѕидовите на двата странични дела од олтарниот простор (протезисот и ѓаконико-
нот) се исполнети со портрети (допојасни и во цела фигура) на претставниците 
на источните црковни седишта, како дополнување на грандиозната галерија која 
започнува на источниот ѕид на главната олтарна апсида. Притоа, претставниците на 
Цариградската, Александриската, Антиохиската и Ерусалимската патријаршија се 
придружени од архиепископите на Кипарската црква и од првенците на Охридскиот 
архиепископски трон (светите Кирил, Климент и Методиј), симболизирајќи го 
единството на Христовата црква. Кон универзалниот карактер на христијанската 
црковна институција свој придонес дале и портретите на шест одбрани претста-
вници на Папскиот престол од времето пред верските недоразбирања, прикажа-
ни на источниот ѕид на ѓакониконот. Од тешко оштетениот ансамбл насликан во 
наосот на црквата, зачувани се неколку сцени од Празничниот циклус (Христово 
Раѓање, Воведение и Успение на Богородица), кој навлегувал и во олтарниот прос-
тор (Вознесение на Христос), додека на ѕидовите на нартексот, нежните ликови на 
маченичките ја сочинуваат најголемата галерија на женски светителски изведби во 
историјата на византиското сликарство. 

Сложениот теолошки концепт на сликаната програма на светософискиот жи-
вопис имплицирал визуелна естетика, натопена со длабоко експресивни и жесто-
ко енергични нијанси на ликовниот израз. Желбата, во визуелниот медиум да се 
илустрираат комплексните богословски идеи за доктринарните прашања и реши-
телните ставови на православното учење, резултирала со динамични и драматични 
одлики на стилскиот приод, овоплотени во монументалниот карактер на формите, 
сугестивниот психолошки израз на претставите, диспропорционалниот аранжман 
на композициските структури и акцентираните дисонанти на колористичката па-
лета. Ликови ослободени од формалниот карактер на физичката убавина и од иде-
ализираните фацијални белези, фигури прикажани со нервозни гестови обоени со 

нагласена анксиозност, движења конструирани според скалата на дисритмичните 
динамички принципи, изрази кои горат со внатрешен темперамент на непопуст-
ливост и енергично спротивставување, композициски визури структурирани врз 
фундаментите на немирот и дисхармонијата и редуцираниот дијапазон на обоените 
резонанции, се основните карактеристики на ликовниот израз на светософиските 
мајстори. Понесени од заложбите да создадат уметност исполнета со идеалите на 
православниот спиритуализам и доктринарната аскеза, тие ги дизајнирале своите 
претстави според принципите на една епски енергична и драматуршки елаборирана 
ликовна панорама. 

Во тој контекст, крупните очи на светителските ликови кои жарат со тем-
ната енергија на своите зеници, пластично обликуваните глави сегментирани во 
моделацијата за постигнување на поголема изразност, темпераментните движења 
замрзнати во моментите на аскетичен занес, волуменозно формулираните фигури 
обвиткани со расчленети драперии, тешките кулиси кои со своите плоскати облици 
имаат улога на вистински статисти во фонот на драмското дејство, напуштањето на 
хармоничноста во конципирањето на композициските матрици во полза на театрал-
ната уверливост на прикажаната глетка и византиски-сината илузија на обоениот 
хоризонт во вториот план на претставите, се највоочливите квалитети на аскетски 
структурираната и екстатично ритмизирана ликовна визија на светософиското сли-
карство. Сурова во обликувањето на формите, нервозна во ритамот на прикажаните 
настани, сугестивна во доловувањето на психолошката експресија и ограничена во 
напластувањето на колористичките премази, фрескодекорацијата на охридскиот 
храм е вистински претставник на длабоко спиритуалната инспирација на право-
славните свештенички кругови и на нивните штитеници од современите ликовни 
ателјеа. Стилските аналогии на светософиската сликана декорација со фрескожи-
вописот на некои речиси истовремени солунски споменици е доволна референца 
за одредување на потеклото на светософиските мајстори. Препознавањето на си-
миларните ликовни концепти во фрескоаранжманот на охридската катедрала и во 
живописот на црквите Панагија тон Халкеон и Света Софија во Солун сведочи за 
ангажманот на едно репрезентативно и автентично уметничко студио посветено на 
идеалите на православниот спиритуализам. 

Еден од припадниците на светософиското зографско ателје учествувал и во 
настанувањето на ансамблот кој ја украсил црквата на уште еден значаен црковен 
центар на македонската територија - седиштето на струмичките епископи, црквата 
посветена на Свети Леонтиј во Водоча (околу 1025 година). Иако од фрескоаран-
жманот кој некогаш го красел разиграниот просторен ентериер на црковниот ком-
плекс се зачувани само скромни остатоци поради радикалните преизградби и рес-
таврации на градбата, сликарството презервирано во таканаречената Западна црква43 
се вбројува во редот на најдобрите ликовни остварувања од XI век во Византија. 
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Втемелени врз принципите на класичниот 
уметнички израз негуван во византиските 
културни центри на преодот од X и XI сто-
летие, фрагментарните преостанки на жи-
вописот во југоисточниот дел и на јужниот 
ѕид од храмот сведочат за брзиот трансфер 
на ликовните трендови од ромејските умет-
нички метрополи кон црковните средишта 
на македонското подрачје. Вбројувајќи се 
во репрезентативниот каталог на споменици 
изведени од ликовното студио кое работе-
ло во Солун и во Охрид, Западната водочка 
црква претставува една од етапите во кон-
ципирањето на специфичниот уметнички 
идиом на ова ателје, придонесувајќи за ав-
тентичните иконографски и стилски квали-
тети на светософискиот живопис. 

За жал, поради масивните оштету-
вања, програмскиот концепт на декора-
цијата во Западната црква на водочкиот 
комплекс не е наполно видлив. Поради от-
суството на куполниот и олтарниот живо-
пис, основните одлики на сликаниот аран-
жман, како и евентуалните програмски и 
иконографски новитети, можат само да се 
претпостават. Сепак, фрагментарно зачува-
ните композиции во ѓакониконот и оние по 
должината на целиот јужен ѕид на храмот се 
доволни за да ја откријат најраната појава на 
илустрираниот циклус на Богородичиното 
апокрифно житие во историјата на византи-
ското сликарство. Епизодите на возбудлива-
та приказна раскажана во Протоевангелието 
на Јаков за детството и младоста на скром-
ната Марија која ќе го роди Спасителот на 
човештвото, се наѕираат низ делумно вид-
ливите сценски фрагменти во најстарата 
илустрација на Богородичиниот живот со 
претстава на настаните пред раѓањето на 

Богочовекот Христос. Просторниот распо-
ред и иконографскиот аранжман на петте 
зачувани од претпоставените десет компо-
зиции на Богородичиниот циклус, упату-
ваат на мошне елаборирана визуелна кон-
цепција во прикажувањето на текстуалното 
сиже, во овој ран период од илустрацијата 
на апокрифната содржина. Ситуирањето на 
претставата на Воведението во централни-
от дел на јужниот ѕид и нејзината развиена 
иконографска констелација, исто така, све-
дочат за придонесот на водочкото сликар-
ство кон формулирањето на подоцнежните 
програмски матрици во илустрацијата на 
Маријанската тематика.

Скромниот фрагмент од Богородичи-
ната фигура во претставата на Благовестите 
со кои започнува Празничниот циклус и 
ретките зачувани светителски фигури во 
првата зона од сликаната декорација на 
црквата, покрај Богородичиното житие, се 
единствените преживеани остатоци од не-
когашната фрескопанорама на водочкиот 
храм. Нежниот лик на свети Пантелејмон 
во западниот дел и импресивните фигури 
на ѓаконите Исавриј и Евплос, некогаш ло-
цирани во источниот дел на црквата, а де-
нес заштитени во удобноста на музејските 
колекции, се носителите на програмскиот 
идентитет на овој живопис, обележан со 
длабоките лузни на историската немилосрд-
ност. Тешко оштетен и безмилосно девас-
тиран, со векови изложен на временските 
непогоди и на човечката негрижа, отуѓен од 
своето матично милје и дислоциран во депо-
ата и музејските простори, фрескоживопи-
сот на Западната водочка црква, сепак, пле-
ни со своите забележителни и рафинирани 
ликовни квалитети. Деликатната обработка ЃАКОНОТ ЕВПЛОС, ФРЕСКА, ЦРКВА СВ. ЛЕОНТИЈ, ВОДОЧА, СТРУМИЦА ЃАКОНОТ ИСАВРИЈ, ФРЕСКА, ЦРКВАТА СВ. ЛЕОНТИЈ, ВОДОЧА, СТРУМИЦА
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на светителските ликови натопени со сензуалната енергија на нивната спиритуална 
изразност, внимателната моделација на линиите кои ја формулираат анатомската 
архитектоника на фигурите, структуралниот баланс на композициските матрици кој 
почива врз принципите на пропорционалниот аранжман на сценските компоненти 
и благородно тонираната колористичка палета, се најкарактеристичните одлики на 
фрескоживописот во Западниот водочки храм. Хеленистичкиот дух на облиците, 
фасцинантната прецизност на цртежот, хармонично конструираните композициски 
структури и ненаметливата амплитуда на обоените созвучја, се најпрепознатливите 
специфики на едно од најрафинираните ликовни дела на XI век во Македонија.

Кон крајот на XI столетие, во времето на новата ктиторска иницијатива за 
реконструкција на постарите делови од водочкиот комплекс, настанало сликар-
ството на обновениот источен дел, познат како Средна црква. Обележан со суро-
вите лузни на времето исто како и декорацијата на западниот храм, живописот на 
Средната црква ги носи одликите на традиционалниот приод на иконографите и 
мајсторите - зографи од ателјето што ги наслика солунските храмови, светософис-
ката охридска катедрала и Западната црква на водочкиот комплекс. Настојувајќи 
да ги зачува карактеристиките на препознатливата програмска концепција во ра-
ботата на ова реномирано ателје од првата половина на столетието, непознатиот 
ктитор на Средната црква се навраќа на постарите тематски и иконографски ма-
трици и на конзервативните визуелни решенија веќе применети во претходните 
споменици. Со тоа, во програмската констелација и во иконографското формати-
рање на сцените, сликарството на Средната црква се потпира на светософискиот 
ликовен дизајн и ги повторува постарите матрици, приспособени на просторните 
капацитети на водочката градба. 

Во тој контекст, остатоците од сликарството во олтарната конха и претста-
вите на архијерејските фигури во првата зона од декорацијата на олтарниот појас, 
претставуваат емулација на охридскиот ансамбл, аплицирана во значително пома-
лиот просторен габарит на водочкото светилиште. Веројатноста за прикажување на 
Евхаристијата со апостолите во варијантата на Благословувањето на лебот во проте-
зисот, каде што споменатата бенедикција се вршела пред обредот на Причестувањето 
во олтарот, е уште една референца за надоврзувањето на водочките мајстори на све-
тософиските програмски и иконографски модели. Бистата на свети Јован Крстител 
и подоцна интерполираната сцена на неговото Раѓање во ѓакониконот се, исто така, 
сведоштво за вниманието со кое охридските визуелни решенија се аплицирале во 
водочкиот ликовен аранжман. Најпосле, композицијата на Смртта на четириесетте 
севастиски маченици во замрзнатото езеро, која го претставува јадрото на циклусот 
илустриран во светософискиот протезис, најверојатно била придружена од остана-
тите сцени на илустрираното Житие на севастијците, во расположливиот простор на 
југозападниот дел од Средната водочка црква.

Наспроти програмско-иконографската сличност со светософиското сли-
карство, стилските карактеристики на живописот во обновениот Водочки храм 
манифестираат поинакви одлики во сферата на моделацијата на формите и кон-
струирањето на ликовните елементи. Во таа смисла, авторите на помладите во-
дочки фрески отстапуваат од традиционалниот пристап на своите претходници 
и ја надградуваат ликовната структура на сцените со нови визуелни компоненти. 
Напуштајќи го водечкиот принцип на постарите водочки мајстори за прикажување 
на формалната убавина на светителските ликови карактеристична за сликарство-
то на Западниот храм, помладите зографи пенетрираат во сферата на пластичната 
експозиција на формите и ја засилуваат фацијалната експресија на прикажаните 
карактери. Расчленувањето на фацијалните елементи, засилувањето на пластич-
ниот впечаток во моделацијата и експериментите во сферата на гестикулативна-
та моторика на претставените движења, се автентичен придонес на мајсторите на 
Средната црква кон дијапазонот на ликовни инвенции во сликарството на водоч-
киот комплекс. Освежувањето на палетата од бои, во која се појавуваат поживи 
тонови и подинамичен колористички дијапазон, и особено присуството на лини-
ите разнобојно инкарнирани во третманот на светителските ликови го најавуваат 
новиот ликовен сензибилитет на следното столетие. Нагласувањето на формалната 
улога на линијата во конструкцијата на ликовните компоненти и засилувањето на 
графичката функција на цртежот во форматирањето на контурите и на структурал-
ната архитектоника на композициските елементи, се гласниците на новата визуелна 
естетика на комненската ликовна култура. 

Стилскиот ракопис на мајсторите што ја извеле сликаната декорација во 
Средната водочка црква се препознава и во живописаниот ансамбл на храмот 
Света Богородица Милостива во селото Велјуса крај Струмица (по 1080 година)44, 
кој се наоѓа на само неколку километри од водочкиот комплекс. Делејќи ја истата 
судбина на спомениците немилосрдно девастирани од трагичниот од на вековите, и 
Велјуса, како и водочкото црковно седиште, припаѓа на категоријата на уметнички 
дела чија реставрација не успеала да ги заштити високите теолошки и ликовни 
квалитети на сликаните аранжмани. И водочкиот комплекс, за кој се грижеа раз-
лични донатори во текот на целиот XI век, и Велјуса, која нејзиниот ктитор Мануил 
ја обдари со прекрасни архитектонски форми и со разновидни скапоцености, не-
повратно го изгубиле блесокот на својот ликовен украс, засекогаш однесен од вио-
рот на драматичните историски столетија. Сепак, дел од живописаниот ансамбл на 
велјушкиот храм, иако оштетен со пресликувањата или од непредвидливите исто-
риски околности, зачуван во олтарот, наосот и јужната капела, е доволно сведоштво 
за маркантните уметнички вредности и за забележителните ликовни дострели на 
велјушкото сликарство. Говорејќи во прилог на длабоката теолошка ерудиција на 
неговиот нарачувач, како и за неговиот деликатен ликовен вкус, фрескоживопи-
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сот на Богородичината црква во Велјуса ги открива амбициозните заложби на ду-
ховникот Мануил за создавање на еден идејно мистичен, програмски иновативен и 
ликовно впечатлив сликан аранжман. Имајќи ги на ум неговата претходна дејност 
и високата црковно-благородничка титула пред замонашувањето, како и заложби-
те за врвна организација на велјушката монашка заедница потврдени во богатата 
архивска збирка на манастирски документи, денес единствено можеме да го пре-
тпоставиме оригиналниот раскош на Мануиловата црква и нејзиниот некогашен 
социјален, духовен и уметнички блесок. 

И покрај девастацијата на сликаниот ансамбл, во зачуваните делови на велјуш-
кото сликарство јасно се видливи новите програмски компоненти што ќе го трасира-
ат патот на визуелните матрици за целото подоцнежно византиско сликарство. Меѓу 
нив, трокуполната експозиција на сводните површини овозможила прикажување на 
трите Христови ликови: Пантократор, Емануил и Старец на деновите (речиси униш-
тена), како пример за експликација на Христовата богочовечка природа во неговата 
улога на Спасител на човештвото. Од старозаветните дамнини (Постар од денови-
те), преку својата младешка пројава меѓу мудреците (Емануил) до егзалтацијата по 
воскресната Голгота (Пантократор), куполниот аранжман на Велјуса го прикажува 
континуитетот на Христовата дејност за верниците и ја илустрира сотериолошката 
епопеја на единствениот Господар на христијанскиот Универзум. Притоа, во цен-
тралната купола ликот на Пантократорот е придружен со една значајна асамблеја 
на светителски личности прикажани во тамбурот, меѓу кои фигурите на Богородица 
и на Јован Претеча го визуелизираат Деизисното решение како одглас на постарата 
иконографија, додека четворицата пророци го најавуваат новиот систем на куполна 
декорација во сите подоцнежни византиски храмови.

Втората мошне значајна одлика на програмскиот концепт на велјушкото сли-
карство ја претставува сликаниот аранжман изведен во олтарниот простор на црк-
вата. Тука, под претставата на престолната Богородица со новородениот Христос во 
својата прегратка (прикажан без мандорла која ја симболизира инкарнацијата пред 
раѓањето), фигурите на четирите архијереи ја фланкираат Хетимасијата - литур-
гискиот симбол на Христовото страдање. Врамувајќи ја претставата на Приготвениот 
трон со амблемите на Пасијата - Голготскиот крст, инструментите на мачеништвото, 
евангелието и белата гулабица, визуелизиран во церемонијалната слика на Светото 
Тројство, двајца од епископите ја комеморираат Христовата сотериолошка жртва со 
пофалните стихови на своите литургиски служби. Свртени кон подготвениот трон 
во протоколарни ставови на актуелни литургичари, свети Василиј Велики и свети 
Јован Златоуст ја најавуваат иконографската концепција на Литургиската служба 
на архијереите во првата олтарна зона од програмскиот декор на сите подоцнежни 
византиски храмови. Иако во еден преоден облик, во кој двајцата останати архије-
реи сè уште ја задржале апстрактната форма на фронтални фигури од постарото 

сликарство (Света Софија - Охрид, 
Средна црква на комплексот Свети 
Леонтиј - Водоча), најавата на 
Литургискиот обред во Велјуса е 
најзначајниот прилог на овој спо-
меник во развојот на византиското 
монументално сликарство.

Од некогашната фрескопано-
рама во наосот на црквата, зачувани 
се само две сцени од Празничниот 
циклус, лоцирани на полукружни-
те ѕидни површини од северната и 
западната конха. Наспроти речиси 
традиционалниот иконографски ма-
нир во прикажувањето на компо-
зицијата на Сретението во запад-
ната конха, сцената на Христовото 
симнување во пеколот, насликана 
во северната конха, поседува екс-
тра иконографски елементи во ви-
зуелниот опис на експресивниот 
настан по Воскресението. Имено, 
спуштајќи се во адот за да ги изба-
ви праведните покојници, Христос 
ги скршил портите на подземниот 
свет и му ја подава раката на Адам, 
таткото на човештвото, кој изле-
гува од својот мртовечки ковчег. 
Притоа, наместо вообичаениот при-
каз на совладаниот и врзан ѓавол 
како симбол на злото, под нозете на 
триумфалната Христова фигура во 
оваа сцена се прикажани два ѓаво-
ла, по еден под секоја стапалка на 
Воскреснатиот, кој триумфира врз 
смртта. Различната инкарнација на 
двете ѓаволски суштества во обидот 
да се претстави контрастот црно-
бело/светло-темно е можеби рефле- ЛИКОТ НА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, ВЕЛЈУСА, СТРУМИЦА
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ксија на отпорот кон дуалистичката природа на некои од алтернативните учења 
кои во XI век циркулирале низ Македонија. Тоа не треба да зачудува, имајќи ги на 
ум цврстите ортодоксни ставови на епископот близок до цариградските патријар-
шиски кругови, а уште повеќе неговиот рафиниран приод кон толкувањето на тео-
лошките идеи, особено во сферата на ликовните иновации.

Најдобро зачуваниот дел од живописот на Богородичината црква во Велјуса 
се наоѓа во јужната капела, посветена на свети Нифон, духовниот патрон на велјуш-
киот ктитор и негов модел за православна спиритуална аскеза. Покрај свечената 
композиција на Визијата на свети Нифон, прикажана на површината од олтарната 
апсида во чест на неговите епископски подвизи и во слава на неговата посветеност 
на православното христијанство, во капелата се насликани и неговиот портрет, како 
и ликовите на свети Пантелејмон и еден непознат архијереј, прикажан допојасно. 
Иако во овој дел од црквата отсуствува попрецизната концепција во конфигури-
рањето на сликаниот репертоар кој е сведен на ограничен број изведби, тој имал 
карактер на просторија за интимна посветеност на ктиторот на своите духовни ав-
торитети. Малите димензии на капелата, специфичната селекција на репрезенти-
те на светителските категории, прикажувањето на исклучително ретката сцена на 
Визијата на епископот Нифон опишана единствено во неговото Житие и камерната 
атмосфера на вдахновена спиритуалност, ја претвораат малата просторија во јуж-
ниот дел на црквата во приватна ќелија за лична верска егзалтација на монахот 
Мануил. Дополнувајќи го фрескоаранжманот на храмот со автентични тематски и 
иконографски мотиви, капелата на свети Нифон ја заокружува иновативната, дла-
боко продуховена и содржински богата сликана декорација на велјушката црква. 

Во ликовен поглед, фрескоживописот на Богородичината црква во Велјуса 
еманира карактеристики на ансамбл исполнет со амбициозните тенденции за 
вешт цртеж, правилна моделација на формите, пластични акценти во конфигура-
цијата на облиците и рафиниран тоналитет на стемнетата колористичка палета. 
Внимателниот пристап во обработката на ликовните маси, хармоничната структура 
на композициските решенија, впечатливоста во обработката на светителските ли-
кови и вештиот третман на насликаните драперии, говорат во прилог на искусни 
мајстори, посветени на заложбите за постигнување на совршена ликовна контура 
за длабоко спиритуалната програмска концепција на ансамблот. Стивнатата дина-
мика, ненаметливите движења на прикажаните фигури, достоинствените ставови 
на светителските изведби и умерената психолошка експресија на ликовите соодвет-
ствуваат на духовната атмосфера, во која се величаат скромните монашки идеали. 
Филигранската прецизност на цртежот во изведбата на насликаната орнаментика, 
меките полусенки во модулацијата на пластичните квалитети на ткаенините, бла-
городните гестови на светителските фигури и стемнетата хармоничност на коло-
ристичкиот дијапазон се каталошките одредници на велјушкото сликарство и на 

неговите вешти и снаодливи мајстори. Сепак, засилениот темперамент на линиите, 
брановидната разиграност на цртежот, склоноста кон внимателна обработка на свет-
лосните снопови и динамизираното движење на обоените потези говорат во прилог 
на новите ликовни експерименти што се појавуваат во сликарството на велјушкиот 
храм. Пенетрирајќи во сферата која ги навестува линеарните егзибиции, сликарите 
на Богородичината црква во Велјуса, исто како и во Средната водочка црква, го 
најавуваат раѓањето на комненскиот ликовен израз.

Креативниот бисер на тој нов уметнички израз, кој најдобро го манифестира 
елитниот дух на комненската епоха и еден од најрепрезентативните фрескоаранжма-
ни на византиското сликарство воопшто, декоративниот ансамбл на црквата Свети 
Пантелејмон во Нерези во близината на Скопје (по 1164 година)45, го претставу-
ва врвот на творечките дострели од XII век на македонското подрачје. Монолитен 
по својата епски елаборирана програмска концепција, инвентивен во експозицијата 
на иконографските иновации, раскошен во дијапазонот на стилските резонанции и 
бравурозен по врвните ликовни квалитети, сликаниот аранжман на Нерези е реп-
резент на теолошката ерудиција и на софистицираниот уметнички вкус на најви-
соките престолнички кругови на ктиторските приложници. Лоциран во гранични-
от појас на византискиот културен круг и ситуиран во административните области 
на балканските провинции, храмот посветен на Свети Пантелејмон, со уникатното 
архитектонско решение, како и со возбудливиот спектар на сликарски новитети, 
претставува „Цариградски емигрант” на македонското подрачје, рефлектирајќи ги 
врвните белези на метрополитенските неимарски и ликовни ателјеа. Каталогизиран 
меѓу најзначајните уметнички дела од средновековната епоха, фрескоаранжманот 
на оваа црква го претставува најмаркантниот амблем на теолошки рафинираната, 
социолошки идеализираната и естетски егзалтираната византиска визуелна култура. 

Елитниот, престолнички карактер на фрескодекорацијата во храмот на Свети 
Пантелејмон во Нерези претставува резултат на извонредната синергија на повол-
ните историски, социо-политички и културни околности на византиската комнен-
ска епоха. Процутот на академската ерудиција, интензивниот развој на книжевните 
родови, појавата на експерименталните методи во природните науки и популариза-
цијата на верската дебата се фундаментите на импресивната и монументална ком-
ненска култура, која кулминира со почетокот на втората половина од столетието. 
Развојот на дворската етика, промоцијата на биографските жанрови, придонесот 
на високоедуцираните дами во градењето на социјалниот бон-тон и негувањето 
на култот кон историските личности ги претставуваат рафинираните референции 
и есенцијалната надградба во воспоставувањето на „спиритуалниот” хуманизам, 
како највпечатлива карактеристика на византискиот XII век. Растежот на социјал-
ниот ангажман на високото благородништво, можноста за нуркање во сè уште не-
прецизно констелираните сфери на религиозната догма и благодатите на економ-
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ската стабилност, по средината на XII столетие се „реперкуирале” во процутот 
на врвното уметничко творештво, како најсветла страна на византиската поли-
тичка историја. 

Во тој контекст, ктиторот на Нерези, плод на една вистинска љубовна идила, 
една од ретките во историјата на византискиот владејачки дворец, внук и соиме-
ник на основачот на династијата, моќниот Алексиј I Комнен, брат на амбициозни-
от скопски дукс Јован и миленик на актуелниот византиски император Мануил, е 
вистински пример на водечки интелектуалец од круговите на високото престол-
ничко благородништво. Со одлично социјално педигре, совршено едуциран и не-
запирливо амбициозен, почитуван како дворски советодавец и угледен учесник на 
религиозните асамблеи, принцот Алексиј претставува личност „par excellence” во 
анализата на хуманистичкиот хоризонт на комненската епоха. Ктиторирајќи ја црк-
вата посветена на свети Пантелејмон, тој не бил само продуцент на овој исклучи-
телен уметнички потфат, кој се погрижил за економските и техничките аспекти на 
неговата реализација, туку со својата длабока теолошка ерудиција и со врвниот ака-
демски хабитус, тој го „дизајнирал” најимпресивниот ликовен проект на византис-
ката епоха, ги обезбедил најсоодветните човечки ресурси за неговото остварување, 
ги поттикнал искрите на творечката слобода и го овозможил настанувањето на едно 
од ликовните ремек-дела на човештвото. Совршената „колаборација” на простор-
ниот дизајн на храмовиот ентериер и програмската концепција на сликаниот аран-
жман, неповторливата доследност во конфигурацијата на автентичните иконограф-
ски решенија и спектакуларната емотивна резонанција на ликовниот израз, се само 
некои од карактеристичните белези на ктиторската колоратура на принцот Алексиј. 

Од оригиналниот фрескоансамбл, изведен по 1164 година, зачуван е дел од 
олтарната декорација, Христолошкиот циклус и галеријата на стоечки светители во 
наосот, сликарството во четирите компартименти и фрагментарно зачуваните сце-
ни од патронскиот циклус во припратата. Притоа, во бочните куполи на храмот, 
улогата на Богочовекот во мистеријата за спасувањето на светот, претходно визу-
елно вообличена во куполниот аранжман на Велјуса, е комплетирана со приказите 
на Христос кои се однесуваат на неговата мисија меѓу грешното човештво. Така, 
ликовите на Емануил, Старецот на деновите, Христос женик и Архијереј ја заокру-
жуваат мистичната приказна за отелотворениот Логос кој се симнал од небесните 
височини, проповедал и страдал за гревовите на човечкиот род и станал Господар 
на христијанскиот космос во, денес, уништената претстава на Пантократорот (во 
централната купола на храмот). Импресивно прикажаните ликови на епископите, 
благородните исцелители, мачениците и светителите - заштитници, аранжирани на 
ѕидовите од бочните компартименти, во програмско- идејна смисла ја потврдуваат 
вистинитоста на доктринарните теории и ја поткрепуваат сотериолошката функ-
ција на Христос, со својата предаденост на верското учење. 

Олтарната декорација, посветена на Христовата евхаристична жртва и на 
нејзиното значење за верниците, зачувала значителен дел од оригиналната сцена 
на Причестувањето на апостолите, аранжирана долж целата ширина на олтарниот 
појас. Зголемувањето на бројот на ангелите од вообичаените два на четири активни 
учесници во обредот, сукцесивното претставување на евхаристичните дарови, ед-
наш симболично - положени на трпезата, но и протоколарно - во рацете на Христос 
кој го врши причестувањето, како и прикажувањето на Бакнежот на апостолите во 

ГЛЕТКА КОН ПРОГРАМАТА ВО ОЛТАРОТ, ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, НЕРЕЗИ, СКОПЈЕ
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северната поворка, се автентичните придонеси на нерешкиот ансамбл кон форму-
лацијата на олтарниот декор. Тие претставуваат и непосредни одрази на актуел-
ната литургиска практика во медиумот на ликовното творештво, прикажувајќи ги 
сукцесивните етапи на евхаристичната служба. Во првата зона, осумте епископски 
фигури се аранжирани по целата ширина на олтарниот ѕид, поради хармонизирање-
то на нивниот распоред со апостолските поворки во сцената на Причестувањето, 
со цел да се воспостават тематски и формални врски меѓу библискиот настан на 
Последната вечера (прикажан како Причестување) и црковниот ритуал кој ја коме-

морира, претставен како Служба на архијереите на Хетимасијата. Дел од олтарната 
декорација се и двете фрескоикони врамени во штукатурни рамки, кои со релјеф-
ната изведба на Давидовиот псалм 41, ги цртаат контурите на ликот на патронот - 
свети Пантелејмон и тешко оштетената претстава на Богородица со Христос. 

Христолошкиот циклус во наосот, составен од девет композиции, се теме-
ли на принципот за визуелна јадровитост на оваа тематска целост, распоредена 
пропорционално во рамките на просторниот капацитет на ентериерот, така што 
на секој ѕид од крстообразната архитектонска внатрешност е насликана по една 
сцена. Притоа, нивниот програмски аранжман е совршено искалкулиран и реали-
зиран според академските принципи на прецизната геометрија, а теолошкото зна-
чење е беспрекорно координирано според начелата на визуелната хармонија. Во 
таа смисла, Благовестите (најавата на Христовата инкарнација) на источниот ѕид, 
за пандан ги имаат сцените на Преображението и Симнувањето од крстот (на боч-
ните делови од западниот ѕид), кои ја потврдуваат двојната, божествена и човечка 
природа на овоплотениот Спасител, додека Раѓањето на Богородица (на централ-
ниот дел од западниот ѕид) го предвестува отелотворувањето на Богочовекот, наја-
вено во Благовештението. Истата просторно-идејна логика ги обележува и други-
те претстави: Сретението (првата објава на идното Христово страдање) наспроти 
Оплакувањето како потврда за трагичната реализација на пророштвата за Пасијата, 
и Лазаревото воскресение (најекспликативниот доказ за чудотворната моќ на 
Избавителот) vis-à-vis Влегувањето во Ерусалим - како момент со кој почнуваат 
страдањата на најавениот Спасител. 

Во првата зона, сликаниот ансамбл го сочинуваат фигурите на дваесет и шест 
светителски претстави, избрани од категориите на светите воини, мачениците, хим-
нографите и пустиниците. Храбрите ликови на милитантните херои како чувари на 
влезот, таинствените претстави на анонимните мартири на западниот ѕид, скромни-
те монаси прикажани во западниот дел, аскетски облагородените лица на анахоре-
тите и импресивните портрети на вдахновените мелопоети на бочните ѕидови, се 
елементите на една од највпечатливите светителски галерии на средновизантиската 
епоха. Со извонредно издиференцираните физиономии, со внимателно моделирани-
те фацијални обележја, со рафинманот на хуманизирано вообличените портрети и со 
маестрално изведената психолошка експресија на ликовите, нерешката галерија на 
светителски фигури претставува неповторливо остварување на византиската порт-
ретна уметност. Непомирливо пркосниот израз на „генералот” Теодор (Стратилат), 
благородната спиритуална патина во фацијална мимика на египетскиот пустиник 
Макариј, езотеричниот монашки „профил” на свети Арсениј, вдахновениот образ на 
религиозниот мегалопоет Теодор Студит, како и неодоливата „античка” убавина на 
нежниот свети Трифун (насликан во северозападниот компартимент) се врвовите во 
портретната уметност на ромејскиот среден век. СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН ВО МЕРМЕРНА РАМКА, ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, НЕРЕЗИ, СКОПЈЕ
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Сепак, најголемите 
креативни дострели на не-
решкото сликарство се во 
сферата на стилските обе-
лежја на ансамблот, кој, по 
прв пат во историјата на 
византиското творештво, 
јасно ја промовира тенден-
цијата за емотивно доживу-
вање на насликаните содр-
жини. Тематското сиже на 
програмската констелација 
посветено на Страдањето 
и на жртвата, имплицира-
ло деликатен и чувствите-
лен приод кон визуелниот 
третман на селектираните 
мотиви. Поради тоа, екс-
пресивните движења, на-
гласениот фацијален израз 
и високотензичната ат-
мосфера на прикажаниот 
настан, доминираат врз 
бројот на композициски-
те елементи, врзувајќи го 
окото на гледачот за дра-
матуршките компоненти 
на претставата. Совршено 
избалансираниот дизајн на 
сценските матрици, речи-
си академската пресмет-
ливост во аранжманот на визуелните структури, ефектната интеракција на „емо-
тивниот дијалог” на ликовите и сонорно синиот фон на композициските решенија, 
се главните конституенти на неповторливо импресивниот нерешки ликовен израз. 
Трагичната величественост на Христовото симнување од крстот и драматичниот 
порој на емоционалната резонанца во Оплакувањето, се најмаркантните одлики 
не само на нерешкото сликарство, туку и на хуманистичката естетика на визан-
тиската комненска епоха. Филигрански темпераментниот цртеж, графицистичка-
та разиграност на ликовните структури, извонредната колористичка заситеност на 

сочните нијанси и спазматичниот наплив на вистинска, човечка болка, ги претста-
вуваат најпрепознатливите референции на репрезентативниот нерешки живопис. 
Ктиториран од угледен византиски интелектуалец и изведен од врвен, цариградски 
мајстор - зограф, ансамблот на Свети Пантелејмон во Нерези не е само парадигма за 
величината и рафинираноста на религиозното сликарство во православната сфера, 
тој е синоним за најдобриот супстрат на средновековната култура, овоплотен во 
еден инспиративно дизајниран и страсно реализиран сликан ансамбл.

Второто ремек-дело настанато на македонската територија во XII столетие 
е фрескодекорацијата на црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново на Преспа (1191 го-
дина)46, визуелниот творечки бисер на доцнокомненската епоха. Далеку поеднос-
тавна во однос на просторниот аранжман во рамките на архитектонскиот ентери-

СРЕТЕНИЕТО НА ЈУЖНИОТ ЅИД СО СТОЕЧКИТЕ ФИГУРИ ПОД НЕГО, ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН, НЕРЕЗИ, СКОПЈЕ
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ер споредена со Нерези и денес доста оштетена поради непредвидливоста на 
историските околности, сликаната панорама на Курбиново се надоврзува на 

својот голем ликовен претходник со продолжувањето на програмските и ико-
нографските иновации, како и со деликатноста на експериментите во стилската 

експресија на мајсторите. Конципирана според принципите на една јасна и ло-
гична програмска структура, облагородена со инспиративните нијанси на автен-

тичните композициски новитети и оживеана со обележјата на една нова и воз-
будлива визуелна естетика, фрескодекорацијата на црквата Свети Ѓорѓи во 

Курбиново ги сублимира последните репрезентативни творечки достре-
ли во сликарството на византиската комненска епоха. 

Анонимен во однос на историско-социолошката констелација, 
сликаниот ансамбл на црквата во Курбиново, иако прецизно и убедли-

во датиран, „упорно” го крие својот ктиторски идентитет. Оштетената 
донаторска фреска, прикажана на западната фасада на храмот, ги 

открива во извесна смисла контурите на претставените историски 
авторитети, но ја оневозможува идентификацијата на мистериоз-

ната личност на финансискиот патрон. Прикажан во друштвото 
на актуелниот византиски император Исак II Ангел и неговата 
царица и придружен од првенецот на охридскиот архиепис-

копски престол, угледниот Јован Каматир, непознатиот 
ктитор на Курбиново, сека-
ко, припаѓал на највисоки-
те кругови на современото 

благородништво. Неговата 
позиционираност во кти-
торската претстава веднаш 
до прикажаниот архиепис-
коп, можеби ја сугерира 
неговата припадност на 
влијателните социјални 
рангови на религиозната 
елита. Сепак, имајќи ги на 
ум канонските преферен-
ции во конципирањето на 
ктиторските аранжмани, а 
особено раскошниот дија-
пазон на визуелни новите-
ти во курбиновскиот живо-
пис, претпоставената иден-

ОПЛАКУВАЊЕТО НА СЕВЕРНИОТ ЅИД  
СО СТОЕЧКИТЕ ФИГУРИ ПОД НЕГО,  
ЦРКВА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН,  
НЕРЕЗИ, СКОПЈЕ
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тификација на курбиновскиот донатор би 
преферирала негова афилијација кон реп-
резентативните претставници на светов-
ното благородништво. Со тоа, и црквата 
во Курбиново, како и онаа во Нерези, би 
претставувала маркантна креативна до-
нација на византиската социјална елита. 

Сликаниот аранжман на храмот 
се надоврзува на нерешката програмска 
структура приспособена на просторните 
обележја на еднокорабниот црковен енте-
риер. Симплификацијата на крстообраз-
ната констелација на нерешките ѕидови 
во едноставната форма на еднобродниот 
курбиновски внатрешен простор, не ја 
нарушила внимателно дизајнираната про-
грамска композиција на фрескоансам-
блот. Христолошкиот циклус, галеријата 
на стоечки светители, олтарната програ-
ма и монументалните фрескоикони на 
патронот и неговиот светител - пандан 
од нерешката програмска конфигурација, 
се успешно пренесени и во Курбиново. 
Сепак, отсуството на куполна структура 
и редукцијата на петкуполната нереш-
ка куполна констелација во покривна 
конструкција од мошне едноставен тип 
се реперкуирале врз курбиновската про-
грамска концепција во највисоките зони 
од сликаната декорација на храмот. Така, 
поради отсуството на купола, бил конци-
пиран автентичен иконографски модел 
како супститут на куполната декорација, 
што резултирало со илустрација на про-
рочката визија на старозаветниот Даниил 
во третата зона од западниот ѕид на на-
осот. Седејќи на својот престол, придру-
жен од небесната гарда, Богот Отец во 
иконографската варијанта на Христос - 

ГЛЕТКА КОН ПРОГРАМАТА ВО ОЛТАРОТ, ЦРКВА СВ ЃОРЃИ, КУРБИНОВО, ПРЕСПА
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Старецот на деновите, 
ја заменува претстава-
та на Пантократорот од 
непостојната калота, 
обединувајќи ги темат-
ски елементите на ку-
полната декорација во 
византиските цркви со 
прикажувањето на про-
рочката низа во најви-
соките зони на бочните 
ѕидови. Триесетте фи-
гури на старозаветни-
те мудреци во своите 
пророчки текстови ја 
најавуваат Христовата 
инкарнација, заокружувајќи 
ја иконографската структура 
на Теофанијата, која, поради от-
суството на куполна програма, 
се протега по должината на најви-
соките регистри на сликаниот аран-
жман на храмот.

Во олтарниот простор на црква-
та, под ликот на престолната Богородица 
со разиграниот младенец во нејзината 
прегратка е прикажана најстарата претста-
ва на Литургиската служба на архијереите на 
жртвуваниот Христос, во историјата на визан-
тиското сликарство. Положен на чесната тр-
пеза покрај пехарот со евхаристичното вино, 
отелотворениот Христос, роден и жртвуван 
за искупување на човечките гревови, ја претста-
вува својата сопствена доброволна жртва, положена на 
олтарот на спасувањето. Наспроти приказот на Богородица 
со овоплотениот, но сè уште нероден Христос во мандорлата од 
нерешкиот олтар, во кој епископите ја служат својата ли-
тургија на Хетимасијата како симбол на мачеништво-
то, во Курбиново жртвуваниот Агнец е вистинскиот, СИМНУВАЊЕ ВО ПЕКОЛОТ, ЦРКВА СВ ЃОРЃИ, КУРБИНОВО, ПРЕСПА
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евхаристичен леб, благословен на литургиската служба за верните. Сублимирајќи 
ги рафинираните теолошки пораки на постариот концепт на олтарните декорации, 
курбиновскиот олтар го формулира најсоодветниот иконографски концепт за екс-
позиција на евхаристичната содржина во историјата на византиското сликарство. 
Почнувајќи од Курбиново, па сè до завршувањето на византиската епоха, курби-
новскиот модел на олтарен аранжман ќе претставува задолжително иконографско 
решение за декорацијата на светилишниот простор во сите православни храмови. 

Христолошкиот циклус, илустриран во наосот на црквата, исто така, вклучу-
ва многу иновативни моменти во иконографската конфигурација на прикажаните 
теми. Епизодите во претставувањето на комуникацијата меѓу Марија и Елисавета 
како најава на Христовото раѓање, живописните жанр елементи вклучени во сце-
ната на Раѓањето, возбудливата експозиција на настанот во Крштевањето, непо-
средноста на глетката во Христовото влегување во Ерусалим, раскошната визу-
елна експресија на компонентите во Симнувањето во пеколот и асоцијативните 
теолошки референции во претставата на Вознесението, се највоочливите иконог-
рафски обележја на Христолошката тематика во наосот на храмот. Свечената сце-
на на Благовестите, лоцирана на источниот ѕид, бочно од олтарната апсида, сепак 
е најмаркантната празнична сцена во Курбиново, не само поради совршениот ба-
ланс на иконографските елементи, туку уште повеќе поради суптилната визуели-
зација на теолошкото сиже на темата. Иако, во иконографска смисла, се надовр-
зуваат на нерешкото Благовештение и ги апсорбираат библиските референции за 
значењето на Богородичината улога во Инкарнацијата, курбиновските Благовести 
ја заокружуваат идејата за старозаветните пророштва на Христовата месијанска 
улога. Илустрирајќи ги рафинираните алузии за Богородичината девственост од 
Соломоновата песна над песните преку приказот на „затворената градина” и „за-
печатениот кладенец”, курбиновскиот празник на „благонајавата” претставува 
една од најсофистицираните илустрации на оваа тема во развојот на византиското 
монументално сликарство.

Од сериозно оштетената галерија на светителски фигури, импресивните ли-
кови на словенските просветители и мисионери ги зазеле најсвечените места во 
источните делови на ѕидовите од наосот. Светите Методиј и Кирил, придружени од 
духовниот патрон на помладиот солунски брат, александрискиот патријарх Кирил, 
како и великиот охридски учител, проповедник и книжевник свети Климент со 
својот заштитник, Климент папата римски, ја отвораат асамблејата на светителски 
претстави, изведена во првата зона на бочните ѕидови од црквата. Традиционално 
прикажаните ликови на светите бесребреници (Кузман, Дамјан и Пантелејмон) 
и карактеристичната, свечена претстава на христијанските добротвори, светите 
Константин и Елена, се надополнети со најстарата изведба на ликот на младиот и 
гостопримлив Ефросинос и најраната претстава на света Ана млекопитателка во 

ЕДНА ОД АНГЕЛСКИТЕ ФИГУРИ, ВО ОЛТАРНАТА АПСИДА, ЦРКВА СВ ЃОРЃИ, КУРБИНОВО, ПРЕСПА
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историјата на византиското сликарство. Надоврзувајќи се на древните традиции 
за почитувањето на женските светителски култови во Македонија, иконографи-
те на курбиновскиот живопис го издвоиле западниот ѕид за прикажување на една 
мошне интересна галерија на маченички портрети, со што овој дел од црквата до-
бил симболична функција на гинеакон, за локација на женските верници. Раскошно 
костимираните фигури на трите мартирки (светите Варвара, Недела и Катерина) 
на северниот дел од западниот ѕид и скромната монашка конфигурација во при-
кажувањето на нивните партнерки од спротивната страна на влезот (Текла, Петка, 
Теодора), се иконографските модели на курбиновските мајстори за претстава на 
различните социјални категории на единствената Христова црква, во доменот на 
женското мачеништво.

Стилските карактеристики на курбиновскиот живопис кои се однесуваат на 
типологијата на цртежот, начинот на моделацијата на формите, начелата за органи-
зација на композициските структури, динамиката на сценската изведба и дијапа-
зонот на колористичката палета, се обележани со еден исклучително инвентивен, 
визуелно возбудлив и авторски автентичен ликовен ракопис. Немирниот цртеж кој 
се карактеризира со амбициозен и динамички несовладлив естетски темперамент, 
графицистичката игра на линиите во сите структури на композициските решенија, 
разбрануваната енергија на формите, живописната сила на движењата, елегантниот 
дух на ликовните елементи и лебдечките хармонии на колористичкиот дијапазон, 
ги претставуваат главните стилски референции на оригиналниот авторски јазик 
на курбиновските мајстори. Богатството на разиграниот ритам на облиците, лине-
аристичката бравурозност во прикажувањето на динамичките компоненти, суптил-
ната, речиси психолошка експресија на движењата и грациозниот spiritus movens 
на прикажаното дејство, се нијансите на ликовната ориентација на креаторите на 
курбиновскиот ансамбл. Претставувајќи ја завршната фаза од развојот на комнен-
ската визуелна естетика, сликаниот ансамбл на Свети Ѓорѓи во Курбиново на нај-
маркантен начин го затвора XII столетие, со исклучителните творечки дострели на 
своето ликовно мајсторство.

Предводникот на курбиновското ликовно ателје и главниот автор на сликана-
та декорација во црквата, познат по своето претходно дејствување во Костурската 
област, особено во црквата посветена на светите Врачи, претставува еден од нај-
силните зографски авторитети во залезот на комненската епоха. Манифестирајќи 
ги своите автентични стилски разбирања уште во Костурската црква (околу 1180 
година), тој го гради својот ликовен израз од најдинамичните елементи на сликар-
ската вештина. Обележан со развиорениот цртеж на контурите, со издолжените 
светителски фигури моделирани со растреперена графичка игра на линиите и со 
еластичниот ритам на драпериите кои се брануваат во нивниот бестежински немир, 
курбиновскиот мајстор е синоним за уметничката слобода и авторските манифеста-

ции во творештвото. Заситувајќи ги своите ликови со динамичен вртеж на кинетич-
ка енергија, обликувајќи ги анатомските белези на фигурите со суптилна кохезија 
на визуелните детали и проникнувајќи ги светителските претстави со рафинирана 
психолошка хармонија на движењата, тој креирал гламурозен свет на благороднич-
ка елеганција, невиден дотогаш во сферите на средновековното сликарство. 

Со софистицираниот избор на нијансите, деликатното преливање на обоените 
хармонии и меко аплицираните сенки, курбиновскиот автор создал живописен вр-
теж на разбранувани драперии кои живеат сопствен живот во апстрактно разигра-
ните форми. Претставувајќи есенцијален елемент на неговиот сликарски дискурс, 
оваа постапка не само што го изразува внатрешниот спиритуален набој на енер-
гично прикажаните фигури, туку има и функција на авторски потпис во сферите 
на ненаметливо конструираните ликовни автограми. Имено, динамичкиот немир 
на разлетаните драперии не служи само како совршен инструмент за прикажување 
на нервозниот и емотивен ритам на живописната уметничка интерпретација, тој 
содржи многубројни и разновидни криптознаци, обележја и симболи кои, во форма 
на броеви, букви и флорални елементи, ги содржат тајните пораки на езотеричниот 
ликовен јазик на авторот. Суптилно вткаени во разлетаната ткаенина на драпериите 
како нишки на енигматска загатка, криптограмите на курбиновскиот сликар тешко 
можат да се дешифрираат; скриени во елегантно конфигурираните компоненти на 
светителските облеки, тие засекогаш ќе ги брануваат раскошните драперии на при-
кажаните ликови, со илуминативната енергија на еден од најголемите мајстори на 
византиската творечка епоха.

Иконописно творештво

Во доменот на штафелајната уметничка креација, како и во сферите на мону-
менталното сликарство, средновизантиската епоха оставила исклучително вредни 
остварувања на македонската територија. Иако македонскиот иконописен трезор од 
периодот XI-XII век не е особено богат по бројот на зачуваните примероци, а твор-
бите од Светиклиментовото време сосема исчезнале, постојните дела на штафелај-
ната продукција од овој период говорат со јазикот на репрезентативните оствару-
вања на најголемите мајстори на иконописната вештина. Забележителните димен-
зии, квалитетот на ликовната обработка, раскошната опременост со метални опко-
ви и автентичните и инвентивни иконографски асамблажи на претставите, како и во 
доменот на истовремениот фрескоживопис, претставуваат сведоштво за трансферот 
на уметничките трендови од византиските културни метрополи кон подрачјето на 
балканските провинции. Импортирани главно од Цариград и донесени во седиште-
то на Охридскиот архиепископски центар, репрезентативните иконописни творби 
од средновизантискиот период ја потврдуваат важноста на Охридската катедра за 
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развојот на ликовните движења на територијата на нејзината диецеза. Неменети за 
молчаливо соговорништво на нивните ктитори со прикажаните светители и за спи-
ритуална комуникација со интимните сфери на религиозната егзалтација, иконо-
писните дела од македонскиот средновизантиски трезор ги потврдуваат елитните 
донаторски заложби на нивните продуценти, кои припаѓале на највисоките рангови 
на црковното благородништво.

Меѓу најстарите иконописни творби на македонската средновековна колек-
ција спаѓа претставата со ликовите на свети Василиј Велики и свети Никола од 

Охридската галерија на икони (соз-
дадена пред средината на XI 

век)47. Со голема веројатност 
припишана на ктиторскиот 
ангажман на охридскиот архи-
епископ Леон, финансискиот 
и идеен покровител на свето-
софиската катедрала, икона-
та со портретите на двајцата 
угледни архијереи ги носи 
карактеристичните ликовни 

белези на врвните цариградски 
зографски ателјеа. Совршено 
прецизниот цртеж, непретенциоз-
ната елаборација на анатомската 
конфигурација на прикажаните 
фигури, вештата моделација на 
формите и благородните, топ-
ли тонови на колористичкиот 
репертоар, упатуваат на мож-
носта за генеза на ова дело во 
работилниците на дворските 
или патријаршиски ликовни 
студија. Филигрански пре-
цизниот приод во обработка-

та на деталите, извонредниот 
баланс во аранжманот на ликовните маси и свечената протоколарност во изведбата 
на светителските фигури, го красат ова исклучително дело на престолничкиот ико-
нопис од првата половина на XI столетие. 

На истиот ктитор му се припишува и иконата со претстава на Смртта на 
четириесетте севастиски маченици во замрзнатото езеро (Охридска галерија на 

икони)48, поради неговите залож-
би за пренесување на овој свети-
телски култ во Охридската цр-
ковна епархија, но секако и по-
ради симиларноста на нејзиното 
ликовно решение со сцената при-
кажана во протезисот на свето-
софискиот храм. Експресивниот 
пристап кон визуелната експо-
зиција на настанот, во кој из-
мачените тела на мартирите се 
прикажани со богат сплет на 
движења и динамички компо-
ненти е највоочливиот белег во 
иконографската конфигурација 
на претставата; рескиот дијапа-
зон на обоениот инкарнат, кој ги 
нијансира претсмртните маки на 
прикажаните со извонредно суп-
тилна гама на студени тонови, е 
сепак најголемиот квалитет во 
естетското доловување на тра-
гичниот настан во Севастија. 
Несомненото цариградско потекло на творбата и мошне забележливите ликовни 
вредности на делото, недвосмислено упатуваат на заложбите на архиепископот 
Леон оваа икона да има намена на репрезентативен украс во ентериерот на неговата 
светософиска ктиторска заветнина. 

Најмаркантното иконописно дело, спонзорирано од охридскиот архиепископ 
Леон, порачано од некое од водечките престолнички ателјеа и обележано со не-
говиот ктиторски потпис, е двојната претстава на Благовестите со фигурите на 
Архангелот Гаврил и Богородица (Охридска галерија на икони)49. Раскошно опреме-
ни со деликатно обработени сребрени опкови, извонредно обликувани со цртачкото 
мајсторство на авторот, вешто моделирани до најситните иконографски подробнос-
ти и заситени со свежиот тоналитет на колористичката палета, двете плочи со 
претставата на Благовестите претставуваат бисер на византискиот иконопис од 
XI столетие. Рафинираниот приод кон правилното моделирање на моќните све-
тителски силуети, непосредната привлечност на нивниот ликовен темперамент, 
меките светлосни акценти во обликувањето на драпериите и хармоничните соз-
вучја на комплементарните нијанси, уверливо го откриваат нивното цариград-

СВ. ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ И СВ. НИКОЛА, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД

СМРТТА НА 40 СЕВАСТИСКИ МАЧЕНИЦИ, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
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АРХАНГЕЛ ГАВРИЛ ОД ИКОНАТА БЛАГОВЕШТЕНИЕ, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД БОГОРОДИЦА ОД ИКОНАТА БЛАГОВЕШТЕНИЕ, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
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ско уметничко потекло. Нагласената динамика во проекцијата на раздвижените 
драперии, пак, многу поделикатно го најавува новиот ликовен темперамент на 
комненската уметничка епоха.

Последниот примерок, кој може да се вброи во македонската иконописна риз-
ница од овој период е камерната претстава на Причестувањето на апостолите 
од преминот на XI во XII век (Охридска галерија на икони)50. Разиграна во својата 
иконографска концепција, со мошне вешт просторен аранжман на многуфигурал-
ната апостолска група, солидно конципирана во однос на визуелното решение и 
обележана со богатство на колористичката палета, оваа икона е сведоштво за ли-
ковните квалитети на домашната иконописна продукција. Иако во неа отсуствуваат 
деликатната глазура на совршениот цртеж, раскошната моделација на формите и 
впечатливите оптички ефекти на творбите што се претходно споменати, претстава-
та на Причестувањето на апостолите ја еманира топлата и живописна атмосфера на 
ликовната изведба. Настаната во некоја од локалните иконописни работилници и 
обележана со непосредноста на творечката постапка, оваа икона говори во прилог 
на забележливите ликовни тенденции, негувани од локалните иконописни мајстори.

ДОцНОВИзАНтИСКИ тВОРЕчКИ ПРОцут -
ВРЕМЕ НА уМЕтНИчКИ СИНтЕзИ И КРЕАтИВНИ СИНЕРГИИ

(од падот на цариград под латините  
до смртта на Kралот Mарко)

 
Политички динамичниот и хаотичен XIII век предизвикан од драматичните 

историски консеквенции на Четвртиот крстоносен поход и паѓањето на Цариград 
под латинска власт, империјалната преродба во времето на Палеологовската динас-
тија и инвазивните османлиски освојувања на прагот од XV столетие, се основните 
компоненти на историската рамка на доцновизантиската епоха. Во контекст на чес-
тите промени во политичката структура на општествениот систем на кој припаѓало, 
во текот на целиот овој период македонското подрачје успешно се приспособувало 
кон општите историски околности и специфичните културни потреби и интереси на 
неговата популација. Црпејќи ги творечките искри од својата сопствена и автентич-
на традиција во услови на културна изолација од византиските метрополи во текот 
на XIII век, дисеминирајќи ги пионерските напори на палеологовските мајстори во 
нивниот од кон класицистичките врвови и создавајќи ремек-дела во драматичниот 
период на уметничкиот епилог во крајот од средновековната епоха, македонската 
територија партиципираше во епохата на уметничките синтези со својот драгоцен, 
оригинален и неповторлив креативен придонес. Работата на неимарските тајфи, деј-
носта на големите ликовни ателјеа и создавањето на богатиот фундус на сакрални 
градби, илуминирани книжевни ракописи, живописани ансамбли и иконописни 
творби, го потврдува континуираното креативно приложништво на македонското 
подрачје во развојот на општата доцновизантиска уметничка продукција. 

Книжевност

Атмосферата на XIII век се одвива во знакот на интензивна преведувачка ак-
тивност на литургиски текстови, старозаветни и новозаветни текстови, апокрифна, 
поучителна и житијна литература што произлегува од потребата за обнова на униш-
тените книжевни споменици на словенски јазик од претходните векови од страна 
на византиските црковни власти. Засилената динамика на преведувачкиот чин не 
претставува само едноставна тенденција да се надомести уништеното книжевно 
богатство, туку се однесува, пред сё, на големата потреба на македонските цркви и 
манастири од снабдување со текстови на словенски јазик за непречено вршење на 
богослужбено-литургискиот чин. Оваа тенденција покажува грижа кон чување и 
продолжување на кирилометодиевската и Светиклиментовата просветителска про-
грама во нејзиниот највисок вид, но во исто време го покажува и патот по којшто се 
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одвива развојот на средновековната книжевност понатаму. Најзначајни книжевници 
од овој период се: поп Јоан, Добријан Јосиф, Тихота и Белослав, Теодор Граматик, 
Драгија, Драган, поп Драги Братолинов, поп Добре и поп Рако, поп Петар, Дијак 
Радомир, Михаил и Мелетиј, пишувачи на Трескавечкиот требник. 

Од овој период, најзначајни се следниве дела со македонска редакција: 
Струмичкиот апостол којшто се чува во Народниот музеј во Прага, во Збирката на 
Шафарик. На крајот на апостолот има месецослов во којшто месеците се означе-
ни со нивните словенски називи; Вранешнички апостол кој се чува во Архивот на 
Југословенската академија на науките и уметностите во Загреб; Карпинскиот апос-
тол й припаѓа на Кратовската книжевна школа, а се чува во Државниот историски 
музеј во Москва во Хлудовата збирка; од евангелијата, ги набројуваме: евангелие-
то на поп Јоан, Радомирово, Дечанското, Добрејшовото и Верковиќевото еванге-
лие; од псалтирите: Погодинскиот, Радомировиот, Болоњскиот, Григоровичевиот, 
Дечанскиот и др.; од октоисите: Струмичкиот, Кичевскиот, Битолскиот изборен 
октоих и Михановиќевиот; од минеите: Скопскиот празничен минеј, Драгановиот, 
Добријановиот минеј. Во овој период значајно е и настанувањето на триодната ко-
лекција во која се познати: Битолскиот, Драгиниот триод, Загрепскиот македонски 
триод (крај XII или почеток на XIII) којшто претставува полн триод, а се нарекува 
уште и скратен триод, бидејќи по утрената се изземени часовите, а следува вечер-
ната за истиот ден. Тој содржи 196 листа и спаѓа во двоеров јусов ракопис. Според 
стилско-научните анализи на конзервативните елементи на ракописот, овој триод ја 
потврдува неговата врска со Охридската книжевна школа. Се чува во Архивот на 
Академијата на науките и уметностите во Загреб; Орбелскиот триод (XIII) е опре-
делен како едноеров ракопис и полн триод и содржи 241 лист. Припаѓа кон ракопи-
сите од Охридската школа.

Интелектуалниот и книжевниот живот во XIV век претставува директна 
рефлексија на промените на општиот дискурс на политички, филозофски и тео-
лошки план. Сето тоа е во тесна врска со сериозната богословска расправа меѓу 
св. Григориј Палама и антиисихастите на Света Гора, во однос на сериозно теори-
ско детерминирање на сфаќањето за вистинската молитва како дел од практичниот 
аскетски живот на монасите. Оваа богословска расправа го обележува преродбен-
скиот период на светогорскиот духовен живот, но во исто време ја заокружува и 
теоријата за молитвата како главно орудие во внатрешната аскеза до средбата со 
Бога. Св. Григориј Палама, светогорец од XIV век, богословски го поткрепува овој 
метод на сосредоточување на умот во срцето. Толкувањето на Исусовата молитва 
во себе ја прегрнува онтолошката содржина на православната христијанска теоло-
гија, монашкиот мистицизам и созерцанието во Бога како најсуштинско јас. Самата 
Исусова молитва претставува егзегеза на мистичниот однос на човековото опстоју-
вање во Бога. Додека Варлаам изнесува негативен став дека дека умот не се враќа 

во срцето со помош на дишењето, св. Григориј Палама го зачувува ова исихастичко 
предание за соединувањето на срцето со умот и го развива својот одговор како те-
мел на умносрдечната молитва. 

Интелектуалната и книжевната средина во средновековна Македонија апсор-
бирајќи ги овие светогорски влијанија, станува плоден простор за нивна реализација. 
Потребата за нови преводи, како и редакциски приод кон веќе постојните книжевни 
споменици, ја расне и потребата за реформи во правописниот систем. Овие аспекти 
го зголемуваат стремежот на авторите кон пософистицирано книжевно-стилистич-
ко изразување, како и нивно попродлабочено ангажирање на теолошки план. Токму 
затоа, впечатлива е неопходноста од кога било порано преведувачот/препишувачот 
да биде добро образован, а на тој начин, преку книжевноста, одиграл сериозна уло-
га во големите теолошки спорови карактеристични за овој век. Најистакнати кни-
жевни имиња од XIV век во Македонија се: Поп Никола Брата, познат по преписот 
на Паримејникот којшто се чува во Хлудовата збирка во Московскиот историски 
музеј; Оливер Прилепски - работел во еден од скрипториумите во прилепско-би-
толскиот крај, а од неговото книжевно перо е евидентиран преписот на Маније за 
месеците јули и август којшто се чува во Дечанската збирка; Дијак Дабиша - рабо-
тел во Виргинскиот манастир Св. Ѓорѓи кај Скопје. Неговото име е поврзано со пи-
шувањето на Виргинската грамота од 1300 година, зачувана во два преписа коишто 
се чуваат во Хилендарскиот манастир.; Анагност Радин Нагоричанин - работел во 
с. Нагоричане, Кумановско, каде што постоела активна книжевно-препишувачка 
дејност. Тој препишал четири ракописи: триод, евангелие, пракс-апостол и псал-
тир.; Граматик Воихна - оставил своерачен запис на фреската на Исус Христос во 
црквата св. Ѓорѓи во с. Горен Козјак, Штипско, од којшто се дознава дека дека тој 
дошол од друг крај во споменатиот храм, но и укажува на неговата соработка со 
македонските книжевници од тој период.; Граматик Нистор - книжевник во маке-
донски скрипториум за којшто не се знае од каде потекнува. Сознанијата за него 
како за истакнат книжевен работник се евидентирани од неговиот своерачен потпис 
во натпис покрај фреската на Исус Христос во црквата св. Ѓорѓи во с. Горен Козјак, 
Штипско; Станислав Лесновски кој заедно со Дијак Драјко (книжевник од втора-
та половина на XIV век) го пишувал Прологот за месеците септември-ноември; 
Партенија Лесновски - бил монах во Лесновскиот манастир и како образован и кул-
турен деец, учествувал во допишувањето на Станиславскиот пролог од 1330 година 
којшто се чува во Српската академија на науките во Белград; Јоан Светогорски, 
Калиник Лесновски - го оставил преписот на Калиниково лесновско евангелие што 
припаѓа на Михановиќевата збирка во ХАЗУ во Загреб; Драгое, Тахота - работел во 
Лесновскиот книжевен центар и е автор на преписот на Паранесис во 1353, а нај-
големиот дел од овој ракопис се чува во Софиската народна библиотека; Григориј 
Акиндин (околу 1300-околу 1349) - по потекло од Прилеп. Своето теолошко обра-
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зование го формирал кај најголемите авторитети во богословието, Григориј Палама 
и Бернард Варлаам. Негово клучно дело е Шесте приговори против ереста на 
Палама; Дијак Рајко - неговата книжевна дејност е поврзана со скрипториумот во 
манастирот Св. Прохор Пчињски во врска со препис на Четвороевангелие што де-
нес се чува во ХАЗУ во Загреб; монах Теофил - автор на два ракописа со македон-
ска јазична редакција: Октоих и Службен минеј за месец мај; Дејноста на монах 
Никодим е поврзана со Охридскиот книжевен центар. Како книжевник е познат по 
единствениот негов ракопис којшто го има евидентирано науката - Паренесис од 
1353 година, којшто се чува во Софија, во Бугарската академија на науките; Јаков 
Серски - серски митрополит, иницијатор за создавање и развивање на книжевните, 
духовните и административните врски меѓу Света Гора, Серскиот центар и дру-
гите јужнословенски средини. Во оваа група на творци ќе ги наброиме и имињата 
на: Кефалија Нестег, Расодер Калист, Исаија Серски, еромонах Михаил, Логотет 
Братослав, Владимир Граматик, монах Равул, Стефан кој заедно со Равул учест-
вувал во пишувањето на Празничен минеј, Торно, Добре Радов, Димитар Зограф, 
монах Стефан, Арсениј Солунски, Дамјан и Никодим Прилепски-Тисмански. 

Во XIV век средновековна Македонија претставува своевиден контактен 
простор на другите јужнословенски културни и книжевни средини, односно ста-
нува духовен и книжевен медиум преку кој книжевниците ќе можат да ги разме-
нуваат своите творечки искуства. Отворениот пат за дотек на творечки искуства 
од другите културни средини го отвора и патот за миграција на книжевните ра-
кописи од еден во друг скрипториум. Ваквиот амбиент ја обликува и генералната 
класификација на ракописното наследство во XIV век, која детерминира повеќе 
групи творци и разновидно книжевно наследство: книжевници за кои се знае со 
сигурност дека работеле во Македонија, книжевници за кои не може со сигур-
ност да се потврди дека работеле на македонска почва, но врз основа на нив-
ните зачувани ракописи може да се укаже дека остварувале активност во некои 
од скрипториумите и манастирските библиотеки, како и книжевници од повеќе 
јужнословенски средини чиишто ракописи биле пренесени во македонската сре-
дина и кои служеле како прототип во создавањето нови ракописи. Во таа смисла, 
познати се следниве имиња кои припаѓаат на една од овие групи: Дијак Новак, 
Алекса Граматик, Атанасиј, Неофит, Доротеј, Георгија, поп Роман, Пафнутиј, мо-
нах Симеон, јеромонах Варлаам, Смоло, Радослав Скопчик, Никола, Јов, Ратис, 
Димитар поп Никола, анонимен книжевник, автор на оригинални стихови во 
Апостол од 1398 г., Маниша, Доброслав, јеромонах Козма и поп Јаков. Од ис-
клучителна важност за историјата на старата литература е старецот Исаија, по 
потекло од Македонија. Тој во својот спис „Кога живите им завидуваа на мртви-
те“ дава грандиозен опис на трагичната глетка по Маричката битка, во која „на 
многумина коските им останаа и тие непогребани останаа“.

Книжевниот XV век, од една страна, претставува синтеза на постигнувања-
та од претходните епохи (IX-XIV), но внесува и нов тоналитет во духовната кли-
ма, што е резулат на актуелните потреби на времето. Новините се однесуваат на 
планот на создавање богат жанровски материјал што се огледа во постоењето на 
мешовити зборници и богата белетристичка и некаконска книжевна продукција. 
Ваквите жанровски промени стојат во паралелна врска со јазично-правописните 
новини што се имплементирани директно во книжевноста. На планот на авторство-
то, забележително е ослободувањето и придвижувањето на творецот од строгата 
христолошка позиција, во интерес на истакнување на индивидуалното доживување. 
Најзначајни книжевни творци од овој период се: инок Герасим кој творел во рамки-
те на книжевниот центар при манастирот Матејче каде што го пишувал ракописот 
Дијалог на Григориј папата Римски, по порачка на ќерката на зетскиот владетел 
Ѓурѓе Балашиќ и сопругата на деспотот Исаул - деспотицата Евдокија. Најголемиот 
дел од овој ракопис денес се наоѓа на Света Гора во манастирот Св. Павле; Драјко е 
книжевник кој работел во рамките на Лесновскиот манастир. Неговото име е пор-
зано со пишувањето на Бдинскиот (Драјков) апостол од 1428 година, којшто де-
нес се чува во ХАЗУ, во Загреб; Со книжевната активност на Радоња се поврзува 
преписот на празничниот минеј за периодот февруари-август. Ракописот денеска се 
чува во Универзитетската библиотека „Светозар Марковиќ“ во Белград; Владислав 
Граматик е најзначајното книжевно име од периодот на османлискиот период на 
Балканот. Со неговата дејност е поврзано пишувањето на седум зборници, Тој е 
познат и како оригинален творец на поетската творба Рилска повест во која цен-
трална тема е обновувањето на Рилскиот манастир и Пренесувањето на моштите 
на св. Јован Рилски од Трново во овој манастир; Димитар Кантакузин, современик 
на Владислав Граматик и еден од најисклучителните интелектуалци и книжевни 
имиња од XV век со општобалканска ориентација. Науката располага со подато-
ци за осум негови дела заувани во неколку преписи: Молитва кон Богородица, 
Похвално слово за Димитар Солунски, Похвално слово за Никола Мирликински, 
Житие со похвала за св. Јован Рилски, Служба за св. Јован Рилски, Послание до 
доместик Исаија, Послание до Владислав Граматик и Спис за Дакијските земји; 
Името на Димитар Кратовски е поврзано со активностите на Кратовската книжев-
на школа. Работел врз словенскиот препис на Номоканон, од којшто десет листа 
се чуваат во збирката на В. И. Григорович во Московската државна библиотека. За 
науката, од голема важност претставува предговорот во врска со ова дело, што го 
напишал Кратовски и има важност на оригинален труд. Со својата активна творечка 
работа, овој книжевен период го збогатуваат и следниве имињата: Ра(с)тко, Монах 
Мардариј, Евстратиј, Јоан и Никола Милошеви и Ѓуро. Во книжевниот регистер од 
XV век постои и значителна група творци за кои науката нема сигурни сознанија 
точно во кои скрипториуми ја остварувале својата дејност, но, сепак, според зачу-
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ваното ракописно наследство, се знае дека тие биле активни на македонски терен: 
Миливој Дијак, Андреј, поп Никола, поп Стефан и Божидар.

Книжевниот и интелектуалниот живот во средновековна Македонија претста-
вуваат автентична фаза, директно креирана од дискурсот на христоцентризмот на 
византиската поетика, чијшто официјален крај историски е означен со паѓањето на 
Империјата во 1453 година. Новонастанатиот историски амбиент диктиран од нова-
та политичка и духовна атмосфера на османлиската власт во вековите што следу-
ваат ќе биде обележан со уништување на голем број книжевни центри и затворање 
на многу манастири и цркви кои биле главни книжевни и интелектуални жаришта. 
Со тоа, на сцена настапуваат нови книжевни тенденции поврзани со новото време, а 
се однесуваат на оддалечување од христолошкото творечко начело како единствено 
изразена доминација на послободен авторски пристап насочен кон создавање пораз-
бирлива книжевност, напишана на едноставен народен говор. 

Архитектонска продукција

Релативно стабилната политичка ситуација во епохата на Комнените во 
Македонија создавала услови за архитектонски развиток глобално одреден од два 
извора. За првиот, најзаслужна била елитата приклучена кон световната или црков-
ната власт која, доаѓајќи од Цариград во Македонија, со себе ги носела и своите 
преференции од метрополата. За вториот извор се врзуваат локалните ктитори, кои 
долго време истрајувале на конзервативните рефлексии на базиликалните планови, 
дури и во моментите кога тие се комбинираат со други типолошки матрици.

Втурнати во виорот на нестабилните воено-политички околности иницирани со 
паѓањето на Цариград во 1204 година во рацете на Латините, македонските подрачја се 
соочиле со политичка ефемерност и непостојаност. Сето тоа резултирало со драстичен 
пад на архитектонската продукција од првата половина на XIII век, појава проследена и 
со поместување на центрите со политичка и уметничка важност. Кога некаде кон сре-
дината на векот воените триумфи на Никејците го отвораат патот за стабилизирање и 
реституирање на византиската државна моќ, домашните мајстори, а и оние дојденците, 
создадаваат полихромна слика од архитектонски дела со различно извориште.

Можеби случајно, но, сепак, првата точно датирана градба во XIII век, црква-
та Свети Никола во селото Манастир (1266 година), се појавува со истиот стил-
ски архаизам со кој се потенцира политичкиот континуитет, а преку него и архи-
тектонскиот континуитет51. Само така може да се разбере појавата на трикорабната 
базилика во Манастир во годините кога во другите подрачја на византиската кул-
турна сфера речиси ја нема. И не само тоа, црквата во Манастир е последната бази-
лика изградена во Македонија во средниот век. Реминисценциите со најзначајните 
цркви од претходниот период, Свети Ахил на Преспа и Света Софија во Охрид се 

сосема јасни. Значи во годините на обновената византиска власт (1261 година), по 
периодот на променливи сојузи и воено-политички констелации, нишката која била 
света кога станува збор за континуитетот, произлегува од Охридската архиеписко-
пија и главните катедрални цркви поврзани со нејзиното формирање и функциони-
рање. Она што, според типологијата, ја носи црквата Свети Никола во Манастир во 
средината на XIII век, е пропорциската шема на градбата со речиси иста должина 
и ширина, нешто што не може да се замисли кај посочените прототипови. Стои впе-
чатокот дека е основна идејата да се изгради базилика и таа идеја се развива според 
тековните концепти за градење на центрични градби со еднакви димензии.

Според долгиот натпис, поставен во фрескотехника во внатрешноста на ѕи-
довите на црквата, дознаваме дека ктиторот кир Јоаникиј ја облекол монашката 
риза и како игумен со име Акакиј ја подигнал црквата. Од натписот се чита и дека 
одговорноста за сликаната програма во храмот ја добил високиот црковен чиновник 
на пресветата Охридска архиепископија, ѓаконот и референдар Јован. Како личност 
со длабоко теолошко образование и надарен со уметнички вдахновенија, можно е 
тој да играл улога во изборот на типолошкиот модел на манастирскиот католикон 
во Манастир. Во спротивно, појавата на базиликална градба како католикон на еден 
манастир би била сосема невообичаена ако се потенцира податокот дека ваквата ти-
полошка одредница повеќе би одговарала за една катедрална црква. Исто така, оваа 
градба имала и фунерарна функција, односно во неа бил сместен гробот на ктиторот, 
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игуменот Акакиј. Со ова само се потврдува отстапувањето на градбата во Манастир 
од вообичаените типолошки норми. Ако за првото отстапување го побараме објас-
нувањето во силните традиции проследени со почитувањето на охридскиот црко-
вен престол, тогаш за второто отстапување, образложението треба да се побара во 
тоа дека оваа црква ја добила гробната намена по изградбата, односно во периодот 
на активностите поврзани со сликањето на црквата Свети Никола во 1271 година. 
Тоа јасно се забележува од преправките и адаптациите што се изведувани за да се 
обезбеди пригоден простор за оваа намена. Имено, работите биле секако усложнети 
со отсуството на нартексот во изворниот концепт на градбата во Манастир. Така, 
северниот кораб формално и функционално ги презел атрибутите на гробна капела, 
која била просторно адаптирана со затворањето на североисточниот пар столпци.

Што се однесува на генералната процена на архитектурата на црквата Свети 
Никола, треба да се потенцира немарноста во изведбата особено изразена во из-
местувањето од ортогоналната поставеност на градбата кај западниот ѕид, како и 
грубата обработка на нејзините ѕидови, која своето оправдување треба да го има 
во податокот дека изворно било предвидено малтерисување на фасадите и нив-
но сликање со имитација на градежна техника според долгите традиции присут-
ни во Македонија (Велјуса, Курбиново). Наспроти ова, на фасадите кај црквата во 
Манастир се применуваат многу актуелни системи за артикулација, како високите 
ниши на источната фасада, најстара таква забележена појава во Македонија, и сис-
темот на ниши „аквадукт” поставен на нејзините бочни ѕидови. 

Манастирот Свети Архангел во прилепската населба Варош, сместен во 
прегратките на вулканскиот масив на чие возвишение се сместени моќните одбран-
бени бедеми познати како Маркови Кули, гордо опстојува и покрај многубројни-
те непогоди што го снаоѓале во текот на вековите што минувале52. Манастирската 
црква посветена на Архангел Михаил поставена на неправилниот терен со големи 
висински разлики, со своите темели ја следи формата на теренот, а како резултат 
на тоа е динамичната силуета на црквата најдрастично изразена кај јужната фасада. 
Манастирскиот католикон претрпел сериозни измени, како од природни катастро-
фи, така и од структурни недоследности кои својот белег го оставиле по ѕидовите 
на оваа градба. Соочени со проблемот за реконструкција на изгледот на градбата 
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која била резултат на ктиторската иницијатива на „великиот хартулариј на Запад” 
Јован, основните податоци ги добиваме од претставата на моделот на црквата во 
ктиторската композиција. Оттаму се согледува дека првобитната црква била издол-
жена градба во чија суперструктура биле изведени две куполи.

Ваквата симплификација на просторниот концепт е само почетна точка од 
која треба да се согледа и да се презентира комплексната архитектонска струк-
тура остварена кај католиконот на варошкиот манастир, која не може да се сведе 
под еден термин. Глобално, градбата е најблиска до црквите дефинирани како 
еднокорабни со купола. Се работи за издолжен правоаголен простор засводен со 
централната купола, решение што е применето на голем број примери насекаде 
низ подрачјата од византискиот културен круг. Како константа, кај овие типолош-
ки модели се јавува конструктивната подлога за куполата изведена со паровите 
на пиластри исфрлени од бочните ѕидови во внатрешноста на градбите. Ваквото 
решение го нема кај црквата во Варош и со тоа таа се издвојува од оваа групација. 
Кај црквата Свети Архангел Михаил куполите биле поставени директно над стра-
ничните ѕидови без никакви дополнителни зацврстувања, со што значително била 
ослабена конструктивната структура на градбата, што хипотетички и можело да 
влијае врз подоцнежното уривање на двете масивни куполи. Причините за ваквата 
постапка не се сосема јасни, но често кога сликарите биле активно вклучени во 
трасирањето и уредувањето на ентериерот во градбите, нивната интенција била да 
се постават колку што е можно повеќе рамни површини без никакви препреки и 
нарушувања на ѕидовите. Со оглед на прекршените ѕидови кај оваа црква, допол-
нителното поставување на пиластерите би го сегментирало внатрешниот простор. 
Авторот на сликарската програма, високиот црковен службеник референдарот 
Јован, според претходните свои активности во црквата во Манастир, активно бил 
вклучен во сите фази на продуцирањето на градбата, па може да се претпостави 
и ваквата негова улога во црквата Свети Архангел Михаил. Постапката за избег-
нување на пиластерите во корелација со сликарството можеби била интенција и 
барање на сликарот Јован.

Ако отсуството на пиластрите во внатрешната структура дава специфи-
чен тон во анализата на конструктивниот состав на оваа значајна градба, тогаш 
слободно може да се рече дека најзначајното обележје на нејзиниот структурен 
систем била појавата на двете куполи над единствениот правоаголен простор. 
Појавата за мултиплицирање на култните единици ја поттикнува постапката за 
изведување повеќе куполи кај една градба. Во случајот со црквата во Нерези, 
куполите ги маркираат важните функционални и формални елементи кај градба-
та, а кај црквата во Варош, куполите се поставени над единствениот правоаголен 
простор. Со тоа, кај оваа градба се создал единствен и статичен простор, кој сло-
бодно може да се опише со терминот „наос под купола”, образец кој се користел 

во римската и во ранохристијанската архитектура при конципирањето на мавзо-
леите. Ваквиот образец својот најеклатантен пример го има кај средната црква 
во цариградскиот манастир Пантократор. Затоа слободно може да се рече дека 
изворот на двокуполната структура изведен кај црквата Свети Архангел Михаил 
во Прилеп е во истоимената средна црква на царскиот манастир Пантократор. 
Средната црква била всушност најзначајниот мавзолеј во византиската архитек-
тура, простор каде што биле погребани најзначајните цареви од династиите на 
Комнените и Палеолозите.

Но има уште елементи кои го дополнуваат концептот на црквата Свети 
Архангел Михаил како црква мавзолеј. На западниот дел на црквата, во делот каде 
што теренот стрмно се спушта надолу, во долните делови на градбата била изве-
дена мала капела. Со тоа, во западниот дел црквата добила двокатна структура. 
Една значајна групација на двокатни цркви среќаваме во бугарската архитектура. 
Најголемиот дел од нив се наоѓаат во пловдивската област и со сигурност биле на-
менети како грбни цркви за нивните ктитори. Ако за појавата на двокатните цркви 
во бугарската архитектура извориштето беше барано во ерменската архитектура, 
и тоа со посредство на ктиторот на Бачковскиот манастир, високиот византиски 
чиновник, Ерменецот Григориј Пакуријан, тогаш двокатниот модел за црквата во 
Прилеп е невообичаен за традицијата на македонските подрачја.

Затоа иницијацијата на двокатната структура кај Свети Архангел Михаил 
треба да се лоцира кај една друга практика присутна во македонската архитектура, 
но и пошироко во византискиот културен круг. Тоа е појавата на криптите под по-
довите на црквите, во кои имало мошти со култно значење. Најдобриот пример е во 
црквата посветена на Светите Тивериополски Маченици во Струмица. Таму во за-
падниот дел под подот на црквата е развиена подземна крипта. Во тој контекст, дво-
катноста на црквата во Прилеп е развиена според условите на теренот, нешто што 
го среќаваме кај многубројните примери и во бугарската архитектура. Тоа може 
да укаже дека, понекогаш идејата за двокатна градба како модел за гробна црква 
можела да произлезе од теренските услови или функционалните потреби кај пое-
динечните градби. Гледано од типолошки аспект, црквата Свети Архангел Михаил 
во Прилеп презентира едно комплексно решение, единствено во својата визија на 
поставувањето на идеолошкиот модел на една градба поврзан, секако, со нејзината 
намена. Затоа можеме да речеме дека кај прилепската црква се соединиле двете 
најзначајни одлики за црквите мавзолеи - двокуполна градба и двокатна структура, 
заедно комбинирани врз единствениот правоаголен простор на основата. Основниот 
импулс можел да биде донесен однадвор, можеби како определба за создавање на 
единствениот двокуполен простор инспириран од царскиот мавзолеј Пантократор. 
Улогата на ктиторот, високиот византиски чиновник, великиот хартулариј Јован, во 
тој избор треба да била клучна.
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Комплексниот модел на црквата им бил доверен за изведување на локалните 
мајстори, и тоа на групата која била многу активна во прилепскиот регион во по-
следната четвртина од XIII век. Со добра и одмерена артикулација, презентирана 
преку надворешните пиластри кои го врамуваат тројниот прозорски лак, со прециз-
на ѕидарија на ќелискиот градежен систем и со скромна декорација, црквата ги пре-
зентира квалитетите на македонската архитектура пред усвојувањето на стилските 
тенденции од раната архитектура на Палеолозите. 

Ако треба да се направи скица на македонската архитектура од XIII век за да 
се проследат главните стилски акценти и контекстот во кој е формирано стилското 
милје, особено кај градбите од втората половина на векот, тогаш најдобриот пример 
за тоа е презентацијата на архитектурата на црквата Свети Димитрија во Прилеп53. 
Започната како скромна еднокорабна градба, таа на крајот на векот, по многубројни-
те градежни интервенции, прераснала во значајна градба, забележена како соборна 
црква на средновековниот град. Ваквиот еволутивен развој на градбата е пресликан 
преку развојот на Прилеп, еден од најзначајните градови во Македонија од средина-
та на XIII век. Токму во тоа време треба да се лоцира проширувањето на скромната 
еднокорабна градба со додавањето на елегантниот ѕидан отворен трем на нејзината 
северна страна. Во актот на доградбата нема ништо необично бидејќи тремовите кај 
средновековните цркви од византискиот културен круг биле честа појава, особено 
ако требало да се потенцира влезот во градбата, или доколку на фасадните површи-

ни на црквите имало насликан живопис па тремот обезбедувал заштита на насли-
каните ѕидни површини. Сепак, тоа не било случај со Свети Димитрија во Прилеп, 
па затоа градењето на репрезентативниот трем требало да обезбеди друга функција. 
Отвореноста на просторот на тремот не оди во корелација со појавата на апсидал-
ниот завршеток на неговата источна страна бидејќи на источниот крај не можела да 
биде изведена капела. Затоа најлогична би била намената на тремот како трпезарија 
каде што по одредени служби или, пак, помен на починати лица би се послужувал 
оброк, практика која е потврдена кај некои градби со бочни отворени тремови.

Уште еден елемент можел да влијае врз доградувањето на тремот на северната 
страна на градбата, а тоа биле прилепскиот пазар и панаѓурот кој бил во сопстве-
ност на црквата Свети Димитрија. Според грамотите на царот Душан за манастирот 
Трескавец, дознаваме дека панаѓурот постоел во втората половина на XIII век и се 
одржувал на Митровден. Одржувањето на панаѓурот на просторот пред црквата, 
како и многубројните наоди од занаетчиски работилници на границите каде што се 
одржувал панаѓурот, сугерираат дека тука бил лоциран и прилепскиот средновеко-
вен пазар. Многу е веројатно дека за потребите на пазарот и на панаѓурот воочливи-
от и репрезентативен трем требало да обезбеди простор за административни потре-
би. Само така, посебните функции на тремот можеле да придонесат кон скромната 
еднокорабна градба да се придодаде еден маркантен отворен трем.
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Наспроти практиката кај средновековните цркви да се градат тремови од лес-
на конструкција, најчесто дрвена, кај прилепската црква Свети Димитрија отворе-
ниот трем е изведен со масивна ѕидарија на столпци и лакови. Со тоа, отворениот 
трем добил колоритен изглед со што уште повеќе отскокнувал од еднокорабната 
градба кон која бил придодаден. Речиси целиот трем бил прекриен со црвено белата 
комбинација на тулата и дебелите слоеви на малтерот како изведба со специфич-
ната ѕидарија и декорација. Станува збор за градежната техника со „вовлечен ред 
на тули”, заштитен знак на цариградската архитектура од XI до XII век. Градежната 
група што го изведувала тремот била поврзана со тие цариградски традиции и един-
ствено тука, кај средновековните градби во Прилеп, е аплицирана оваа специфич-
на ѕидарија. Во првата половина на XIII век, во времето на латинската власт во 
Цариград, „легитимниот” наследник на традициите во архитектурата на престолни-
ната е архитектурата на Ласкаридите, владејачката династија во никејското царство. 
Затоа најблиските аналогии за архитектурата на тремот треба да се бараат кај црквите 
градени во крајбрежните подрачја и островите на Мала Азија. Сосема е неважно дали 
ваквите стилски обележја настанале по директен пат, за што влијаеле и воено-поли-
тичките околности од првата половина на векот, или, пак, со посредство на епирската 
архитектура, бидејќи репрезентативниот трем на црквата Свети Димитрија многу јас-
но го носи цариградскиот печат на една колоритна архитектура.

Трансформацијата на црквата во следната градежна фаза повторно е поврзана 
со специфична изведба. Притоа, во долните делови се затвора отворениот трем и се 
врши измена на структурниот систем, дрвените покривни конструкции се замену-
ваат со сводови, но она што ја прави специфична интервенцијата во оваа градежна 
фаза е поставувањето на попречниот свод кој бил повисок од двата подолжни свода. 
Така, црквата е преуредена според моделот на градби со надвишен попречен свод. 

Овојпат извориштето и типолошкиот контекст се кај политичкиот сопер-
ник на Ласкаридите, во државата на династијата Комнено - Дука, односно во Епир. 
Многубројни се полемиките за потеклото на овој специфичен тип градби, но е нео-
спорно дека типот за првпат се појавува кон средината на XIII век, и тоа речиси ис-
товремено на Пелопонез и на Епир. Ако се земе предвид хронологијата на градеж-
ните фази на црквата Свети Димитрија во Прилеп, тогаш оваа градежна фаза треба 
да потекнува од третата четвртина на XIII век. Тоа значи дека многу бргу по првите 
регистрирани градби од околината на Арта, црквата во Прилеп го презема специ-
фичниот типолошки модел. Но, брзиот пренос на типот од Епир во Македонија не 
значи и создавање поволни услови за негова пофреквентна примена. Може да се 
рече дека и кај црквата „Свети Димитрија” појавата на овој типолошки образец е 
„изнудено” решение. Адаптирањето на двокорабната градба, која е добиена во оваа 
градежна фаза, кон црквите со впишан крст било возможно само со вметнувањето 
на попречниот повисок свод. На тој начин се потврдуваат некои од теориите за 

настанувањето на типот, а тоа е дека попречниот свод бил „сводна купола” како 
замена за стандардната.

Фасадните решенија применети во оваа градежна фаза кај црквата Свети 
Димитрија во Прилеп се одликуваат со доза на строгост, но и со значајна инвен-
тивност. На рамните ѕидни платна изведени со cloisonnè се комбинирани тројниот 
лак и окулусот во оригинална композиција поставена во средината на фасадата. 
Ограничените површини на кои е аплицирана керамопластичната декорација ја по-
тенцираат строгоста, но и укажуваат дека црквата ја нема заплиснато декоративни-
от бран карактеристичен за раната архитектура на Палеолозите. Блиските концепти 
за артикулација и декорација со соседната црква Свети Архангел Михаил, освен 
на временската блискост, укажуваат и на присуството на истите градежни групи во 
изведбата на двете значајни градби во средновековниот Прилеп.

Ктитор на последната градежна фаза на црквата Свети Димитрија е угледниот 
граѓанин на Прилеп, Димитрија Мисинополит, според кого и прилепскиот панаѓур 
во Душановите грамоти е наречен „Мисинополитов”. Во оваа фаза работите си до-
аѓаат на свое место зашто невообичаената двокорабна градба со надвишен попре-
чен свод се редизајнира и се вклопува во стандардната матрица на впишаниот крст 
со купола. Ваквото рекомпонирање е изведено со проширувањето на градбата на 
јужните и на западните делови и со поставувањето на куполата над централниот 
дел на надвишениот попречен свод. 

Покрај тоа што суштината на обновувањето и проширувањето на градбата 
лежела во радикалната промена на типот, слободно може да се каже дека фасад-
ната артикулација во последната градежна фаза се врзува со претходната фаза. 
Така, јужната фасада е во духот на решенијата од северната фасада и со својата 
рамна површина не ја открива внатрешната распределба на травеите. Поставена 
е како ѕидно платно кое е независно, функционира само за себе. Тоа е малку кон-
зервативен пристап кон формирањето на фасадите што како модел го среќаваме 
кон средината на векот, и тоа кај некои цркви во Епир (Свети Никола Родијас во 
близината на Арта). 

Ако за остварениот типолошки образец на црквата во оваа градежна фаза мо-
жеме да го поставиме епитетот „типичен”, а за применетиот фасаден образец сле-
дува епитетот „конзервативен”, тогаш за изведбата на куполата следува епитетот 
„специфичен”. Станува збор за една особена групација на куполи означени како 
„македонски тип” на куполи. Ваквиот епитет се должи на многубројната појава на 
ваквите куполи во македонските цркви од XIV век. Специфичноста е изразена со 
оформувањето на високите ниши над прозорците на страните на тамбурот на купо-
лата. Ако се земе предвид датирањето на оваа градежна фаза, последната деценија 
од XIII век, куполата изведена кај црквата Свети Димитрија во Прилеп е најстарата 
купола од овој тип изведена во Македонија.
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По скромните почетоци изразени во архитектурата на првите фази кај цркви-
те Св. Димитрија и Свети Никола во Прилеп, крајот на XIII век е раскошен, не 
во поглед на изведбата на некои грандиозни дела, туку во презентирањето на еден 
целосно декоративен концепт на архитектура каков што дотогаш не бил виден.54 
Станува збор за втората фаза кај скромната еднокорабна градба Свети Никола, из-
ведена во 1298 година, чиј ктитор бил угледниот благородник Вего Капза и неговата 
сопруга Марија. Не случајно архимандритот Антонин уште во 1865 година ја наре-
кол оваа градба „скапа играчка”, токму поради нејзините декоративно обработени 
фасади. Таму има цел еден спектар декоративни мотиви кои без некој особен ред и 
редослед се наоѓаат во горните делови на градбата. Единственото нешто што вне-
сува ред во напливот на керамопластичното декоративно претерување, е концептот 
за поставување на декоративните обрасци организирани во хоризонтални редови. 
Тоа е, секако, карактеристика на декорацијата од времето на раната архитектура на 
Палеолозите, но кај црквата Свети Никола има целосно декоративно исполнување 

на фасадите како што нема ниедна црква од тоа време од византискиот културен 
круг. Ако кон ова се додаде и богатата артикулација на фасадите со многубројните 
ниши што ги красат ѕидовите на оваа црква, тогаш крајниот ефект е раскошен.

Кај бочните фасади на оваа црква забележително е исфрлањето на прозорците 
надвор од нишите, постапка која во поскромна изведба е забележана кај црквата во 
Манастир. Таму таквата постапка се оправдуваше со намерата во фасадните ниши 
да се постави фрескодекорација. Кај некои од нишите на западната фасада на Свети 
Никола таквата намера е остварена, што може да биде индикатор и за намената на 
нишите на бочните фасади. Сиве овие елементи, колку и да се хаотично поставува-
ни на фасадните платна, сепак, создаваат еден силно декоративен и по малку русти-
чен изглед на една мала градба според димензиите. 

Архитектонската продукција во Охрид, како втор активен центар во 
Македонија во XIII век, според зачуваните дела, е ограничена на последните две 
децении од векот. Притоа, најстарото дело што го пробива градежниот пост е црква-
та Свети Јован Богослов.55 Сместена на карпите на Охридското Езеро во месноста 
Канео, според местоположбата, црквата претставува единствен спој на природата и 
човековата градежна умешност. Круна на ваквата спектакуларна интерполација е 
градбата доведена до совршен пропорциски сооднос на планот и елевацијата. Свој 
удел во ваквиот успешен изглед на средновековната градба има и „пуристичкиот” 
пристап на градителот, кој ја исчистил градбата од сите додатоци па во основата ја 
свел само на јадро од типот на впишан крст со купола. Со тоа, црквата Свети Јован 
Канео ги продолжува постарите традиции за примена на овој типолошки образец. 

ЦРКВА СВ. НИКОЛА, ВАРОШ, ПРИЛЕП

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. НИКОЛА, ВАРОШ, ПРИЛЕП
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Имено, таа е првата градба од доцновизантискиот период која во македонската архитек-
тура ќе го ревитализира најфреквентниот типолошки модел во византиската архитектура. 

Во периодот кога црковните анекси се главното поле на дејствување на архи-
тектите, прочистената основа на Канео изгледа речиси ретроградно и конзерватив-
но. Ставена во контекст со конзервативните рефлексии на сликарските остварувања 
во внатрешноста, црквата Свети Јован јасно ги рефлектира позициите на ктиторот 
чие име, со оштетувањата на градбата, се изгубило засекогаш. Тоа е интегрален 
пристап во кој се негуваат традиционалните вредности и малку има место за нови-
ни и експерименти. Сепак, таквиот пристап воопшто не ги засенил амбициите на 
градителите, кои успеале врз поедноставената и традиционална шема на основата 

да изведат ремек-дело на архитектурата. На прочистениот и стандардизиран ќелис-
ки градежен слог, се аплицира структурно логична форма со ниши кои кореспон-
дираат на внатрешната положба на главниот травеј, а на исток, керамопластичната 
декорација е сведена само на „античките” опус ретикулатум и меандер, и тоа пос-
ведочени во најраната ваква нивна појава во македонската архитектура - меандерот 
изведуван со две патеки и ретикулатумот изведуван со камени и керамички плочки 
со двобоен изглед.

Куполата кај црквата „Свети Јован Канео” заслужува посебно внимание. 
Едноставно со секој свој детаљ, како и со вкупниот изглед, воодушевува со постиг-
натата сообразност. Сите обиди да се пронајде изворот на оваа купола како некој 

ЦРКВА СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ, КАНЕО, ОХРИД
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претходен прототип останувале безуспешни. Триаголните покривни завршетоци, 
тројните лакови аплицирани под нив и камените колонети на аглите на осмостра-
ниот тамбур ја прават куполата на црквата единствена и, како целина, невидена 
дотогаш.

Црквата Свети Јован Богослов-Канео, со својата архитектура, е нуклеусот од 
каде што почнува една продуктивна градежна активност во Охрид на крајот од XIII 
век и во почетокот на XIV век. Без оглед дали се работело за нови градби или, 
пак, за проширување на постарите, охридската градежна група развила кохерентна 
архитектура и ги достигнала врвовите на византиската архитектура од стилската 
групација на раната архитектура на Палеолозите.

Следната градба која ги содржи основните елементи на стилот на Канео е 
црквата Света Богородица Перивлепта, чиј стилски композит е дури и збогатен 
и е едно скалило погоре во развојот56. Од ктиторскиот натпис изведен во фреско-
техника на надвратникот на влезот од наосот, дознаваме дека црквата ја подигнал 
великиот хетеријарх Прогон Згур во 1295 година. Кога во XV век Климентовата 
црква на Плаошник била претворена во џамија, моштите на свети Климент биле 
пренесени во оваа црква, со што ја добила втората дедикација Свети Климент. Во 

тоа време и катедралната црква Света Софија била претворена во џамија, па Свети 
Климент станала катедрална црква на Охридската архиепископија, улога што ја 
имала сё до нејзиното укинување во 1767 година. Како катедрала на угледната цр-
ковна организација, Свети Климент го добила епитетот „голема црква”, а околу неа 
бил формиран простран архиепископски комплекс. 

Судејќи според многубројните елементи на архитектонскиот израз, пред-
лошките на архитектурата на црквата Свети Климент беа пронајдени во градбата 
„Кокини Еклисија” во Епир која е хронолошки и стилски блиска до црквата Свети 
Климент. Но, она што во општиот концепт значеше варијација од епирските матри-
ци на сродната градба, во принцип беше инспирација од остварените решенија кај 
црквата Свети Јован Канео која е временски и просторно блиска до неа. Силните 
политички и црковни врски на југозападните македонски подрачја со епирско дес-
потство остварени во првата половина од XIII век почнаа своите уметнички реа-
лизации да ги даваат во втората половина на векот. Јасно е дека доминацијата на 
ваквите врски произведува уметничко милје кое создава кохерентен стилски ен-
титет кој слободно може да се нарече епирско-македонска стилска група во рам-
ките на византиската архитектура од втората половина на XIII и почетокот на XIV 
век. На ваквата силно дефинирана групација и подлегнал и ктиторот на градбата, 
кој наспроти сликарското ателје што го ангажирал од вториот град на Царството - 

ОСНОВА НА ЦРКВАTA СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ, КАНЕО, ОХРИД

ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА (СВ. КЛИМЕНТ), ОХРИД
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Солун, како и неколкуте ктиторски иницијативи што ги презел во овој град, сепак, 
за градители на црквата Свети Климент ги ангажирал групите што биле активни 
во западните регии на Византиското Царство, и тоа во регионите на Арта и Охрид. 
Симбиозата остварена на архитектурата на црквата Свети Климент е основата од 
каде што се тргнува за реализација на некои ремек-дела на византиската архитек-
тура воопшто.

Во основата на црквата нема иновации туку се реплицира добро разработе-
ната матрица на впишаниот крст со нартекс на запад. Добро проектираната про-
порциска шема се базира врз димензиите на опишаниот квадрат на централниот 
куполен травеј. Висината на наосот соодветствува на дијагоналата на куполниот 
травеј, додека се забележува еднаквата внатрешна должина на црквата со висината 
до куполата што, од своја страна, пропорциски одговара на дијагонала и половина 
на споменатиот централен травеј. Резултатот е градба со извонредна структура и 
усогласени просторни кубуси. Формалните аспекти на архитектурата на црквата 
Свети Климент се синтеза на претходно споменатите градби - Кокини Еклисија и 
Свети Јован Канео. На рамните епирски фасади е аплицирана домашната традиција 
за маркирање на централниот травеј со изведувањето на длабоките ниши на боч-
ните фасади. На стандардизираната купола се појавуваат камените колонети како 
директна алузија на Канео. И на крајот е источната фасада, како раскошно платно 

на кое се изведени многубројните декоративни мотиви кои во асиметричен ансамбл 
даваат живост со прекрасниот контрастен колорит. 

Забележаната обнова од крајот на XIII и почетокот на XIV век што ги опфа-
тила разните краишта на византискиот културен круг е најприсутна во Охрид како 
еден од клучните градови каде што духот на хуманизмот зафатил сериозни размери. 
Била создадена клима каде што културата инспирирана од антиката не и противре-
чела на верата. Затоа стожерот на обновата и науката бил околу моќната црковна ор-
ганизација - Охридската архиепископија. Нејзиниот хартофилакс Јован Педијасим, 
„кнез” на филозофите, пишувал текстови за граматиката, коментари за античките 
писатели, а со особен интерес пишувал и за симболизмот на броевите во рамките на 
проучувањата на аритметиката и геометријата. Изворот на ваквата културна клима 
во Византија бил императорот Андроник II Палеолог, а неговата царска палата била 
опишувана како гимназиум на знаењето. Неговиот личен пријател и човек во кого 
имал најголема доверба, Григориј, бил назначен за охридски архиепископ во поче-
токот на XIV век, и со тоа уште повеќе ја зацврстил културната клима заснована на 
хуманизмот и обновата присутни во Охрид во тој период. Како пријател на еден од 
најголемите научници од своето време, Теодор Метохит, Григориј можел целосно да 
се вклучи во виорот на културниот подем. 

Кога треба да се пишува за градењето на монументалниот ексонартекс на 
црквата Света Софија во Охрид како за едно од клучните дела на доцновизантис-
ката архитектура воопшто, јасно е дека неговиот ктитор, гореспоменатиот архиепис-
коп Григориј I, ја имал интелектуалната подлога за да иницира создавање на едно 
капитално дело. Со своите димензии ексонартексот недвосмислено й конкурира на 
постарата градба, но притоа й обезбедува и величествен влез. Со простагмата изда-
дена од Андроник II Палеолог, иницирана секако од Григориј I, јасно се става на зна-
ење дека материјалната положба на угледната архиепископија поради негрижата на 
свештенството е многу лоша, па со овој документ таа треба да се подобри. Угледниот 
архиепископ, наместо да изгради свој сопствен храм, со сите сили влијае за да се 
подигне угледот на моќната црковна организација, а важен чекор кон тоа е да се ук-
раси катедралната црква со анекс кој ќе ги засени сите претходни градби во Охрид. 
Ваквата своја улога тој ја потенцирал со доминантниот натпис на фасадата на кате-
дралата, во кој се споредува себеси со старозаветниот Мојсиј и неговата скинија.

Типолошката значка на ексонартексот кај црквата Света Софија во Охрид 
е „портик фасада”. Времето на неговата изградба во годините 1313/1314, го става 
меѓу првите и најмаркантни дела во оваа специфична категорија на архитектонски 
ентитети. Притоа, во целокупната архитектонска структура е јасна неговата доми-
нантна улога - тој не се надоврзува на другите архитектонски делови на градбата 
туку ги затскрива. Функционалните елементи на архитектурата се занемарливи во 
однос на остварените формални аспекти. Така, функцијата на отворениот ексонар-
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текс е да обезбеди покриен простор пред влезот на градбата, нешто што никако не 
можело да влијае врз неговите грандиозни димензии и формални решенија. Ако 
во типолошки контекст треба да бараме некакви сличности со други реализирани 
примери во византиската архитектура, тогаш треба да се рече дека тие се лоцирани 
во Цариград и во Солун. Тоа значи дека е несомнена цариградската провениенција 
на ексонартексот во Охрид, што, пак, од своја страна е сосема логична консеквенца 
поставена во однос на знаменитиот ктитор, дојденецот од престолнината.

Глобално, изворот на византиските портик-фасади се бара во цивилната архи-
тектура, кај палатите, каде што се согледани слични решенија со примена на прос-
трани отворени тремови и галерии како кај доцновизантиската палата позната како 
Текфур Сарај во Цариград. Кај солунските цркви Свети Апостоли и Света Катерина, 
каде што ексонартексите се едновремени и вклопени во корпусот на градбите, се 
губи врската со цивилната архитектура и надворешниот изглед на портик-фасадите 
сосема е приспособен кон црковниот контекст на градбите. Спротивно на нив, кај 
Вефа Килисе Џами во Цариград и Света Софија во Охрид, ексонартексите изведени 
како портик-фасади се доградби кон постарите објекти и тие се многу поблиску 
до изгледот на палатите отколку на црковните објекти. Во оваа фаза на истражу-
вања, далеку сме од одговорите за причините за интерполирање цивилен изглед 
на црковните градби поврзан со архитектурата на грандиозните палати. Црквата 
Света Софија во Охрид е најеклатантниот пример за ваквите тенденции. Па не слу-
чајно блиски аналогии за монументалниот светософиски ексонартекс се бараат во 
венецијанските палати. Неговите формални сличности со венецијанската палата 
Фондако деи Турки се очигледни и изразени низ двокатната отворена структура 
со бочни кули на аглите. Сепак, компонирањето и изведувањето на ексонартексот 
на црквата Света Софија е во византиски манир. Асиметријата, пластичното мо-
делирање на ѕидовите, независното поставување на катовите, тоа се елементи на 
византиската архитектура од времето на Палеолозите и тоа на онаа архитектура 
што потекнува од престолнината. Во навидум спонтаните асиметрични решенија на 
фасадата на црквата Света Софија, јасно се содржани цврсти принципи на органи-
зација на елементите и тоа според системите на организациски оски. Централната 
оска е по средината на градбата и во линија на главниот влез и централната купола, 
а двете странични организациски оски се на бочните кули. Понатаму следува ком-
пензирање на различните растојанија меѓу оските со лачни отвори лево и десно на 
ексцентрично поставениот портик спрема постарата градба.

Нема сомнение дека концептот за ексонартексот кај црквата Света Софија 
во Охрид дошол од Цариград и бил разработен од значаен архитект од највисоки-
те кругови на престолнината. Сепак, според стилските особености на изведбата, 
ѕидаријата, артикулацијата и применетата керамопластична декорација, видлива е 
раката на домашните мајстори. Градежниот систем cloisonnè, апликациите со веќе 

видените декоративни мотиви, куполите со камените колонети, сето тоа упатува 
на мајсторите кои своите искуства ги стекнувале со долгогодишната работа на ох-
ридските цркви од крајот на XIII век. Така амбициозниот ктитор, архиепископот 
Григориј I, изведувањето на својот грандиозен ктиторски потфат им го доверил на 
домашните градежни тајфи кои според знаењата и искуствата воопшто не заоста-
нувале зад оние во престолнината. Притоа се создала креативна симбиоза исткаена 
од структурните и декоративните искуства на домашните мајстори и најнапредните 
просторни концепти присутни во престолнината. Резултатот бил создавање на ка-
питално дело што може да се вброи во најзначајните остварувања во доцновизан-
тиската архитектура воопшто.

Со градењето на грандиозниот ексонартекс, охридската градежна група го 
достигнала својот зенит, и во врвот на своето искуство и знаење, радикално пре-
кинува нивната работа во охридскиот крај. Следејќи ја судбината на сликарските 
ателјеа, и градежните групи полека се селат на север, стапувајќи во служба кај ам-
бициозните српски владетели кои политичката доминација на северните краишта 
во Македонија ќе сакаат да ја зацврстат со многубројните ктиторски иницијативи. 
Обновувањето на црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино е резултат на една 
таква иницијатива на српскиот крал Милутин57. 

Градежниот потфат на првиот ктитор јасно се чита во значителна висина на 
ѕидните платна, изведени со прецизно делканите камени блокови. Специфичната 
ѕидарија и преферирањето на чистите камени фасади на првобитната црква можеле 
да бидат производ на достапноста на урнатините на некоја постара античка градба 
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од каде што можел да биде носен делканиот камен. Поставеноста на структурните 
елементи на постарата фаза кај црквата Свети Ѓорѓи сугерира дека станува збор за 
типолошка матрица на базилика. Според масивноста на централните носачи и за-
чуваните надворешни ѕидови, како послободна може да се постави хипотетичката 
реконструкција на една централна купола на средината на базиликата. Личноста 
на првиот ктитор можеме само да ја насетиме преку живите легенди во овој крај 
поврзани со дејствувањето на македонскиот пустиножител, свети Прохор Пчињски. 
Легендата зборува дека на војсководецот Роман Диоген, светителот му ја предвидел 
почеста да ја носи царската круна. Кога се остварило ова, како благодарност, сега 
веќе царот Роман IV Диоген (околу 1070-те години), ја подигнал старата градба во 

близината на испосницата каде што живеел светителот. Така кажуваат легендите, 
но и она што останало од старата градба, хипотетички реконструирано како бази-
лика со купола, многу добро би се вклопило во општите текови присутни во архи-
тектурата на периферните подрачја од византискиот културен круг. Инспирацијата 
можела директно да се пронајде во катедралната црква Света Софија која токму во 
првата половина на XI век била уредена како пространа куполна базилика.

Големата обнова на постарата црква од 1312/13 година преземена од ам-
бициозниот српски монарх значела ново обликување на горната структура врз 
постојните ѕидови и столпци. Тоа, секако, носело порака за почитување на кон-
тинуитетот на култното место и старата структура. Исто така било постапено и 
при обновата на постарата базилика посветена на Света Богородица Љевишка во 
Призрен. Сличниот контекст на обновата дал и близок пристап при адаптирањето 
на структурните и формалните аспекти на архитектурата кај двете градби. Нивната 
петкуполна структура била успешно вклопена во базиликалната матрица, притоа 
водејќи се од современите принципи на формирање на петкуполните просторни ша-
блони. Всушност, двете блиски цркви, Света Богородица Љевишка и Свети Ѓорѓи 
во Старо Нагоричино се основата од каде што се тргнува во конципирањето на една 
од најуспешните цркви во византиската архитектура воопшто, Милутиновата црква 
во Грачаница. 

Протежирањето на петкуполната горна структура во доцновизантиската ар-
хитектура е резултат на влијанието на повеќе фактори, а меѓу најважните биле мул-
типлицирањето и акцентирањето на култните единици без оглед врз кој формат на 
градба како основа се аплицирала таквата структура. Црквата во Старо Нагоричино 
е една од првите каде што се аплицира петкуполната структура во комбинација со 
впишан крст, што навидум претставува конзервативен пристап кон организацијата 
на основата, но поставеноста на аголните куполи во организациската шема, сепак, 
дава нови тенденции присутни во исто време кај солунските петкуполни цркви. Она 
што навистина изгледа конзервативно во концептот на црквата Свети Ѓорѓи е почи-
тувањето на принципот на билатерална симетрија при формирањето на фасадите на 
градбата, нешто што е функционално и во црквата во Грачаница, а своите блиски 
корени, секако, ги има во формирањето на фасадите кај црквата Свети Пантелејмон 
во Нерези.

Црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино е една од последните градби каде 
што се гледа изведбата на мајсторите што припаѓале на епирско-македонската гра-
дежна школа. Куполите на црквата се доволен сигнал за нивниот ангажман на оваа 
градба. Како и многупати порано, соочени со предизвикот да одговорат на потре-
бите на амбициозните ктитори во однос на просторните решенија, мајсторите го 
втиснале својот препознатлив декоративен жиг на фасадните платна и ја искажале 
својата виртуозност во работата со деталите. 

ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, СТАРО НАГОРИЧИНО
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Групите што се селеле од југот, од Прилеп и Охрид, својот значаен ангажман 
го имале и во изградбата на манастирскиот комплекс Трескавец.58 Сепак, неговата 
бурна историја проследена со обнови и преправки, не дозволува да се согледаат 
целосниот обем и хронологијата на преземаните градежни активности. Дека стану-
вало збор за исклучително почитувано светилиште, посредно ни зборува спомену-
вањето на многубројните владетели како приложници на манастирот. Резултат на 
сето тоа е создавањето на градежен објект со многу сложена просторна структура. 

Во јадрото на целиот комплекс стои градба со издолжен простор над која 
се издигала куполата. Типолошката афилијација на ваквите структури варира од 
одредницата дека се тоа еднокорабни цркви со купола, до мислењето дека се тоа ат-
рофирани верзии на впишаниот крст, па се дефинираат како збиен впишан крст. Тоа 
не е фреквентен просторен концепт за една манастирска црква, па стои забелешката 
дека црквата Успение на Богородица во манастирот Трескавец била проектирана на 
несвојствен начин за еден католикон. Најблиските аналогии за првобитната градба 
можат да се најдат кај значајниот манастирски католикон Свети Архангел Михаил 
во Прилеп. Тамошната типолошка детерминација беше во функција на фунерар-

ниот карактер на градбата, нешто што во Трескавец не е потврдено. Несигурната 
хронологија на втората градба не дозволува да повлечеме посигурни паралели око-
лу поврзаноста на двете. Ако судиме според јасната типолошка и просторна по-
врзаност на моделот на црквата Свети Архангел Михаил со средната црква во ма-
настирскиот комплекс Пантократор во Цариград, тогаш постои можноста црквата 
во Трескавец да го презела општиот просторен концепт од блискиот манастир во 
Прилеп. Овојпат протомајсторот го развива типолошкиот модел врз стандардни 
елементи со централните пиластри како држачи за куполата.

Следуваат две градежни фази кои се многу блиски и според концептот и спо-
ред хронологијата. Околу јадрото на градбата се развиваат обиколните бродови со 
капели на своите краеви. Ваквите проширувања целосно се во манирот на доцнови-
зантиската архитектура, како просторни елементи кои се придодавале на градбите 
и имале многубројни функции. Така, некаде до 1340 година, на западниот дел од 
црквата бил оформен двокуполен ексонартекс, концепциски сличен со солунските 
цркви, каде што во првите децении на XIV век интензивно се употребувале по-
веќенаменските периметрални бродови. Артикулацијата на приградените делови е 

МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ, ПРИЛЕП
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компатибилна со концептот аквадукт за обиколните простори, со артикулација на сис-
темите на двокатни слепи ниши. А во нив, локалните градежни групи повторно го ста-
виле својот „потпис” преку декоративните мотиви со кои се исполнети горните ниши. 

Со формирањето на двокуполниот ексонартекс, градбата во Трескавец е во 
координација со тековните случувања во византиската архитектура каде што дво-
куполните нартекси и ексонартекси се во духот на функционалното и формалното 
интегрирање на страничните капели во корпусот на градбата. Во услови на хипер-
продукција на куполните нартекси и ексонартекси, како за временски и просторно 
најблиско решение би го посочиле двокуполниот ексонартекс кај црквата Света 
Софија во Охрид. Доказ за учеството на охридски мајстори во овие две сукцесивни 
фази кај црквата во Трескавец се двете западни куполи. Нивниот модел е според 
охридскиот тип куполи од крајот на XIII и почетокот на XIV век, а особено онаа се-
верозападната. Ако се изземат горните завршетоци, нејзиниот тамбур е идентичен 
со оној изведен на куполата кај црквата Свети Јован Канео во Охрид.

Првата црква во скопскиот регион изградена на преминот во XIV век (1300 
година) е Свети Никита крај селото Бањани59 чиј ктитор бил кралот Милутин. 
Оваа црква била првата градба со која Милутин ја официјализирал придобиена-
та територија во северните македонски краишта. Политичката подреденост на 
Скопска Црна Гора, како и црковната зависност на Свети Никита од светогорскиот 

манастир Хиландар, не значела и стилска подреденост на градбата на постарите 
српски градежни искуства. Напротив, исклучителните градежни и уметнички тра-
диции присутни со векови во Македонија направиле оваа градба целосно да биде 
во духот на тие традиции. 

Црквата Свети Никита според карактеристиките на планот, нуди едно кон-
зервативно решение на едноставен впишан крст. Отсуството на нартексот укажува 
дека типот се аплицира без никакви додатоци, односно се презема само неговото 
основно јадро. Споредено со типолошките иновации кои токму во тоа време се оф-
ормувале во значајните подрачја на византиската архитектура, Солун и Цариград, 
црквата од околината на Скопје, со својата поедноставена варијанта, е надвор од 
таквите случувања. Најблиската типолошка варијанта била изведена нешто порано 
и тоа кај црквата Свети Јован Канео во Охрид. Сепак, според сите други елементи 
на архитектурата, црквата Свети Никита ги раскинува врските со епирско-маке-
донските стилски концепти. Нејзината градба, иако е изведена со cloisonnè, со на-
гласените хоризонтали, визуелно е многу поблиска до цариградскиот opus listatum. 
Традиционалниот концепт за артикулација со „триумфален лак”, суптилно е збо-

ЦРКВА СВ. НИКИТА, БАЊАНИ, СКОПЈЕ
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гатен со дополнителни елементи, а на источната фасада високите слепи ниши пре-
зентираат перфектно балансиран ритам на исфрлени и вовлечени површини во кои 
нема многу место за дополнителни декоративни ефекти.

Како прва црква во регионот во кој во текот на XIV век следува значајна гра-
дежна експанзија, црквата Свети Никита ги положува основите врз кои се развива-
ат функционалните и формалните аспекти на една стилски кохерентна група цркви. 
Слободно може да се каже дека црквата „Воведение на света Богородица” во скоп-
ското село Кучевиште ги презема уметничките клишеа од постарата црква и врз 
нивната основа гради компатибилни решенија за различните елементи на архитек-
турата и сликарството.60 Подигната како завет на моќното благородничко семејство 
на жупанот Радослав во годините од 1330 до 1337, градбата презентира достојни 
решенија за едно такво ктиторско семејство. Ако црквата „Свети Никита” ги дала 
идејните насоки за градбата, треба да се спомене дека кучевишката црква ги разви-
ва таквите насоки задоволувајќи ги специфичните барања на ктиторот. Едно од тие 
барања било интерполирањето на една капела во југоисточниот агол на градбата 
која примила двојна функција, ѓаконикон и во горните делови параклис посветен 
на свети Никола. Со ваквата интерполација, се јавило специфично издолжување на 
источниот дел, кое поради неговата затвореност ја акцентира подолжната оска во 
внатрешниот простор.

Набргу по изградбата на главниот корпус на црквата, на нејзината западна 
страна бил додаден двокатен нартекс со гробна функција. Ваквата постапка на кти-
торите сосема била во согласност со долгите традиции во византиската архитекту-
ра, во кои двокатните градби добивале гробна намена. Прилепската црква Свети 
Архангел Михаил и некои бугарски цркви недвосмислено сведочат за значењето 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. НИКИТА, БАЊАНИ, СКОПЈЕ
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на местата за погребување во структурата на една градба. Така, поедноставениот 
концепт кој бил преземен од црквата Свети Никита, кај црквата Воведение на света 
Богородица во Кучевиште суптилно бил разработен со интерполирањето на нови 
функционални и формални елементи во градбата. На крајот се формирала една из-
должена и висока градба која не личела на почетниот прототип.

Слично како и со типолошките подлоги, и формалните аспекти на црквата 
во Кучевиште доживуваат своевиден развој. Колку и да е комплексен, концептот 
за артикулација на црквата Свети Никита има функционална и формална логика. 
Артикулацијата, пак, на црквата Воведение на света Богородица се оддалечува од 
структурната логика и координацијата е повеќе формална. Така, драстичната разли-
ка на висината кај нишите од „триумфалниот лак”, аплициран на бочните фасади, 
единствено може да се објасни со координацијата на пониските ниши со оние на 
источната фасада. Ваквата постапка е во духот на доцновизантиската архитектура 
наспроти традиционализмот на прототипот од Бањани. Источната фасада е збогате-
на и со полукружните ниши во чии завршетоци се изведуваат камените колонети. 
Како сосема нов концепт во македонската архитектура, источната фасада ќе извр-
ши влијание врз конципирањето на некои подоцнежни градби. 

 Важноста на црквата Свети Никита како модел за другите градби во околи-
ната на Скопје од првата половина на XIV век најдобро ја покажува црквата Свети 
Никола во селото Љуботен61. Едноставно, кај оваа градба со чудна доследност се 
повторуваат решенијата од постарата градба така што протомајсторот, неоптова-
рен со решавањето на функционалните потреби, обрнал поголемо влијание на раз-

работката на пропорциската матрица аплицирана при проектирањето на црквата. 
Остварениот дисбаланс на западните травеи умешно е вклопен во една динамична 
низа од слепи ниши на бочните фасади, а куполата, и покрај зголемената висина, 
не отстапува драстично со својот вертикален акцент. Кон ваквата добро осмислена 
композициска шема треба да се додаде и грижливоста кон деталите. Стерилните 
столпци од Свети Никита, кај црквата во Љуботен добиваат соодветна артикулација 
со изведувањето бази и капители збогатени со релјефна декорација, а „визуелниот” 
opus listatum од Свети Никита овде е доследно изведуван, што уште повеќе ја потен-
цира посветеноста на мајсторите кон изработката на едно технички коректно дело.

Дека формалните аспекти кај архитектурата на црквата Свети Никола во 
Љуботен доминираат пред функционалните, јасно покажуваат постапките на кти-
торите при градењето на црквата. Имено, по подигањето на основниот корпус во 
1336/37 година, главната ктиторка на црквата Даница починала, па донирањето на 
фрескоансамблот во внатрешноста бил реализиран од нејзините синови Бојко и 
Дмитар. Сликаната програма во делови на северниот и западниот ѕид носи јасна 
порака за фунерарната намена на храмот. Тоа сепак нема импликации во нејзината 
архитектура како што би се очекувало, а земајќи ја за пример блиската црква во 
Кучевиште, каде што на запад беше пригодно приклучено цело двокатно одделение 
со место за гробови на ктиторите. Така црквата во Љуботен не станува гробна црква, 
туку само меморијална црква. Консеквенциите се јасни, преземениот прототип не 
се менува и покрај новите функционални потреби за внесување на простор-капела 
со фунерарна функција.ЦРКВА СВ. НИКОЛА ВО С. ЉУБОТЕН, СКОПЈЕ
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Мавзолејскиот карактер на манастирската црква Свети Ѓорѓи во селото 
Полошко во близината на Кавадарци ги одредил нејзините најважни карактерис-
тики62. Подигната од благородничкото семејство на Јован Драгушин во годините 
пред 1340 година, црквата претставува последно прибежиште за членовите на ова 
семејство. Изведена според моделот на градбите со еднокорабен просторен состав, 
со купола над средишниот травеј, црквата во Полошко недвосмислено го следи дол-
гоприсутниот концепт при градењето на гробни цркви. Најблискиот пример е ма-
настирската црква Свети Архангел Михаил во Прилеп, а во поширок контекст, тука 
се и двокатните гробни цркви забележани во бугарската архитектура. Кај црквата 
Свети Ѓорѓи нема фактичка поделба на два ката, но затоа изразената висина спрема 
ширината на градбата покажува на идејната подлога од каде што дошол концептот 
на црквата. 

Архитектурата на црквата, според својата надворешност, целосно е во до-
цновизантискиот манир. На фасадите на црквата се аплицирани двокатните ниши 
распоредени според системот „аквадукт”, а на централното поле е вметната една 
независна висока ниша со која се маркира централниот куполен травеј. Во таквата 
динамична игра на истакнати и вовлечени платна со кои се оформени фасадите, 

декоративната керамопластика се поставува без некој особен ред и ритам. Дури 
и фрагментарната и слободно нанесувана ѕидна конструкција cloisonnè добро се 
вклопува во питорескниот шаблон на фасадите. Најблиските аналогии за ваквиот 
пристап кон надворешниот изглед на градбата го има во бугарската архитектура, и 
тоа кај многубројните цркви во Несебар кои, од своја страна, се гледаат како живо 
ехо на случувањата во Цариград. Така, црквата Свети Ѓорѓи во Полошко со својот 
модел за гробна црква, како и со специфичниот начин на сфаќање на архитектон-
ската изведба и декорација, претставува изолиран пример во македонската архитек-
тура од средината на XIV век. Нејзината архитектура, преку богатата и живописна 
обработка на фасадите, презентира дело кое може да се внесе како едно од најдо-
брите остварувања во византиската архитектура од средината на XIV век.

Очигледно е дека моќната аристократска средина од првата половина на XIV 
век имаше силен поттик за докажување преку изградбата на своите фамилијарни за-
дужбини, како начин за потврдување на социјалниот статус и здобивање со духов-
ните привилегии. Во виорот на општата донаторска клима и протосевастот Хреља, 
во годините пред 1334-та, ја подигнал црквата посветена на архангел Михаил во 
Штип.63 Моделот е познат, црквата Свети Никита, но градителот, врз стандардизи-
раната основа, развил креативен систем на артикулација и декорација. Системот на 
„триумфален лак” се збогатува со додавањето на уште по една слепа ниша на бочни-
те фасади. Источната фасада е опфатена со системот на двојни ниши, една во друга, 
и тоа поставени врз несекојдневната шестострана апсида. Декорацијата стандардно 
е внесена само на ограничените површини во лунетите на лаковите, и тоа со избор 
на неколку мотиви. Куполата изведена според образецот на „македонска купола”, 
има невообичаена поставеност со колонети на оската исток-запад. Како специфич-
ни, треба да се споменат и врамените колонети на аглите на градбата.

ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ С. ПОЛОШКО, КАВАДАРЦИ
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Општ е впечатокот дека протомајсторот на црквата во Штип ги развива еле-
ментите на архитектурата врз основа на своите искуства стекнати во подрачјето на 
Солун. Кај црквата Свети Архангел Михаил се чувствува несигурност кај некои од 
решенијата, понекогаш забележливо е малото невнимание при поставувањето на 
елементите (ексцентричната поставеност на вратите на бочните фасади), но јасно е 
дека станува збор за градител со голем потенцијал. Така, сите експерименти и нес-
војствени решенија применети кај штипската црква, го добиваат својот зрел облик 
кај соседната црква во Лесновскиот манастир64. Премногу елементи се поклопу-
ваат и разрешуваат кај овие две цркви за да се доведе во прашање присуството на 
главниот мајстор од Свети Архангел кај црквата во Лесново. Неговиот раскошен 
талент и слободата на изразување се основата од која се креира едно од најзначајни-
те дела на византиската архитектура од средината на XIV век, манастирската црква 
во Лесново.

Подигната како завештание на великиот војвода и севастократор Јован 
Оливер, црквата била посветена на свети Архангел Михаил и локалниот светител, 
пустиножителот Гаврил Лесновски, во 1341 година. Врз основа на добро познатата 
просторна матрица на едноставен впишан крст се развиваат комплексни системи 
за артикулација и декорација. Притоа, пространата структурна ниша со прозорци, 

која педантно го маркира попречниот свод од внатрешниот простор, се комбинира 
со систем на пониски ниши кои ја обиколуваат црквата од три страни. Нивното 
значење во расчленувањето на фасадните површини се чувствува со нагласувањето 
на лаковите изведени со запчести ленти кои го следат нивниот ритам. Двозонското 
расчленување на источната фасада го достигнува својот рафиниран израз со коло-
нетите што ги врамуваат нишите. За мајсторството на градителите во Лесново све-
дочи постигнатиот развој во рамките на сличниот концепт претходно изведен кај 
црквата Свети Архангел Михаил во Штип. Во софистицираниот систем за плас-
тично оживување на фасадните платна, нема многу место за површинската кера-
мопластична декорација. Дури и ѕидаријата е подредена на артикулацијата и нема 
значајни акценти ставени врз ефектите на строго изведуваниот систем. Наместо 
тоа, само фрагменти на cloisonnè кој се губи во светлата и сенките на системите 
за артикулација. 

Лесновскиот нартекс, придодаден кон постарата градба до 1349 година, сосе-
ма соодветно се надоврзува на архитектурата изградена неколку години претходно. 
Нема сомнение дека истите мајстори биле одговорни и за подигањето на нартексот. 
Но ако претходно тие биле обврзани да го следат типолошкиот модел на едноставен 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, ШТИП
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впишан крст што бил востановен „канонски”, тогаш кај доградбите тие ја имале 
слободата да воспостават други типолошки солуции. Секако, на импозантната по-
стара градба единствено нешто што й недостигало бил еден исто така маркантен 
влез. Со својата отворена структура, Лесновскиот нартекс во збиена форма го пре-
зентира концептот на портик-фасадите остварен кај монументалните ексонартекси 
во Цариград, Солун и Охрид. Тоа само покажува дека протомајсторот на црквата 
Свети Архангел Михаил и пустиножител Гаврил бил добро запознаен со врвни-
те достигнувања во архитектурата од времето на Палеолозите. Импонира неговата 
способност да ги почитува локалните традиции и врз нив смело да надгради кон-
цепти кои биле присутни во најголемите средишта на византискиот културен круг.

Архитектурата на целиот комплекс на католиконот во Лесново, изгледа усо-
гласено и монолитно, без силни визуелни граници кои би ја потенцирале фазна-
та изведба. Затоа, следната градба која слободно може да се придодаде кон оваа 
група сродни цркви, архитектурата на Лесново ја третира како една целина. Тоа е 
црквата Свети Никола во Псача изградена околу 1355 година.65 Тука нартексот и 
наосот се соединуваат во една целина при што издолжената градба во екстериерот 
продуцира флуиден ентериер без прегради, со што класичниот впишан крст веќе е 
трансформиран во базиликална внатрешност. Двете куполи, кои формално ги мар-
кирале централните травеи на наосот и нартексот, јасно го покажуваат изворот на 
оваа композиција, Лесновскиот католикон.

Другите аспекти на архитектонската композиција кај црквата во Псача не 
отстапуваат од овој принцип, следење на решенијата воспоставени со црквата во 
Лесново, но со еден многу послободен пристап во формирањето на композицијата. 

Колку и да се бара оправдување во познатите принципи во доцновизантиската ар-
хитектура за одредени нерегуларности и асиметрии, јасно е дека во случајот со црк-
вата Свети Никола во Псача, дел од нив настанал како неразбирање на основните 
проектантски принципи присутни кај градбата во Лесново. Сето тоа само укажува 
дека главниот мајстор од претходните две цркви не учествувал во изградбата на 
црквата во Псача.

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, С. ЛЕСНОВО, КРАТОВО
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Црквата посветена на Успението на Света Богородица во селото Матејче, 
Кумановско, била подигната од царот Душан и царицата Елена66. Замислена како гроб-
на црква на царицата Елена и нејзиниот син Урош, градбата не се поврзува со делата 
создавани од високите аристократски кругови во текот на децениите во првата по-
ловина од XIV век во Македонија. Ктиторите од највисокиот ранг инспирациите и 
моделот за својата задужбина ги нашле во една друга група споменици поврзани со 
архитектурата на Цариград. Градењето на црквата во Матејче директно е поврзано 
со другиот царски мавзолеј, Душановите Свети Архангели во близината на Призрен. 
Двата мавзолеја содржат идентична петкуполна просторна структура и пространо ре-
шение развиено врз образецот на впишаниот крст. Пошироко гледано, инспирацијата 
се бара во најзначајниот царски манастирски комплекс, Пантократор во Цариград. 

Сепак, она што ги разликува двете градби, е контекстот според кој се разви-
ваат - Свети Архангели во Призрен со длабоки импликации од постарите српски 
традиции поврзани со единствениот спој на византиската со романичката архитек-

тура, а црквата во Матејче ги следи вековните искуства и недвосмислено се развива 
според нормите на македонската архитектура во рамките на пошироките византи-
ски архитектонски елементи. Флуидното соединување на наосот со нартексот пре-
ку масивниот трибелон, можело да биде одговор на репрезентативниот карактер 
на градбата како царски мавзолеј. Конзервативниот баланс и строгата симетрич-
на експозиција на масите во петкуполната структура, пак, потсетуваат на поста-
рите петкуполни цркви од почетокот на XIV век, како Нагоричино и Љевишка. 
Материјализацијата на просторниот концепт е со добри и прецизни пропорциски 
состави и со фасадни платна развиени со пиластри поставени според структурната 
логика. Зачудувачка е, но без одговор, контрадикторноста изразена преку нерегу-
ларната ѕидарија изведена на фасадите на оваа маркантна градба во споредба со 
највисокиот ранг на нејзините ктитори. Така, Богородичината црква во Матејче из-
гледа рустично и без впечатлив визуелен ефект поврзан со ѕидаријата и декорација-
та аплицирана на нејзините фасади.

ЦРКВА УСПЕНИЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА, С. МАТЕЈЧЕ, КУМАНОВО
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Кога се зборува за македонската архитектура од првата половина на XIV век, 
плодната градежна продукција овозможи создавање на исклучителни дела во една 
низа црковни објекти кои се на самиот врв на поширокото византиско градителство. 
Во втората половина на векот ваквата фреквентна продукција почнува да ги трпи 
последиците од дестабилизацијата на воено-политички план, предизвикана, пред 
сё, од навлегувањата на турските војски на Балканот. Сепак, пред да почне драс-
тично да стагнира градежната продукција поврзана со христијанските храмови, се 
појавува една дело кое ќе биде круна на сите претходно остварени градби. Неговиот 
протомајстор го почувствувал немирот на своето време, ги гледал сеништата на 
крајот, па сакал да создаде дело што ќе ги собере сите знаења и искуства во една 
целина, како слика на изминатите славни дела.

Црквата Свети Димитрија во Марковиот манастир во селото Сушица во 
близината на Скопје е столбот на христијанската архитектура во годините кога се 
ближи крајот67. Донацијата на владетелската фамилија на Мрњавчевиќ, која е по-
врзана со манастирот, најпрвин ја започнал кралот Волкашин во 1344/45 година, а 
според екстензивниот натпис поставен на внатрешната страна над јужниот влез, 
дознаваме дека градењето и украсувањето на градбата завршило во 1376/77 година. 
Во овој широк временски период, градењето на манастирскиот католикон се повр-
зува со здобивањето на Волкашин со кралска титула во 1365/66 година. Веројатно 
во чест на ваквиот настан и, секако, како знак на политичка моќ и владетелска су-
вереност, кралот Волкашин во фамилијарниот манастир презел значајна ктиторска 
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иницијатива. Како што неговиот син, легендарниот крал Марко, во 1390 година 
го прифатил старозаветниот рог во ктиторската композиција поставена на јужна-
та фасада на црквата, алудирајќи притоа на кралската инсигнија која треба да ги 
заштити православните христијани, така и речиси четвртина век претходно, кралот 
Волкашин со градењето на овој објект сакал јасно да укаже кој владее со западните 
подрачја на Македонија. Како што неговата кралска титула требала да ги обедини 
сите претходни феудални настојувања да се воспостави делумна независност од 
централната власт, присутни од првата половина на векот, така и неговата градба 
требало да ги собере сите достигнувања искусени токму кај црквите донирани од 
тие аристократи.

Основата на црквата Свети Димитрија во Марковиот манастир е конвергент-
на и од базиликата поставеност со шесте столбови во најниските зони, преминува 
во класичниот впишан крст кој се трансформира пред да се достигне нивото на сво-
довите. Ваквата модификација е овозможена со спојувањето на нартексот со наосот 
на црквата. Постапката на градителите на Марковиот манастир своето одредиште 
го има кај црквите во Матејче и во Псача. Притоа, со ваквата отвореност на нартек-
сот кон наосот, а во отсуство на кат над нартексот, се асоцира на високиот статус 
на црковната градба. Искуствата од Матејче се почетна основа за тоа, но мајсторот 
во Марковиот манастир флуидниот простор го спровел со многу повеќе чувство 
за пропорција и визуелни ефекти при преминот од едниот во другиот простор. Во 
надворешноста двата просторни ентитета јасно се маркираат со централната купола 

и со слепата калота на западната страна. Лесновската црква е прототипот, но тоа не 
завршува таму, во црквата Свети Димитрија прототипот е редуциран и насочен кон 
доминацијата на главната купола.

И фасадната артикулација и декорација се збир на ентитети веќе видени кај 
другите цркви, но тоа не е механички збир на претходни решенија, туку повисока 
квалитативна интеграција на разнородните елементи. Едноставниот и безизразен 
структурен систем за артикулација применет на црквата во Матејче, овде се збога-
тува со низа елементи кои даваат живост на бочните фасади. На источната страна 
фасадата има разнородни елементи во комбинација на рамни и полукружни ниши 
поставени во два реда, како елементите фрагментарно применети во Кучевиште, 
Љуботен, Матејче, ексонартексот на Света Софија, кои есенцијално имаат цариград-
ски или провинциски контекст. Во тој контекст се и врамените колонети на западните 
агли на градбата како решенија присутни кај црквата во Штип. Од таквата компози-
ција произлегуваат фасадни решенија невидени во дотогашната византиска архитек-
тура. Енциклопедискиот карактер на градбата во Марковиот манастир се потврдува и 
со внесувањето на романички елементи во цврстото ткиво на византиската структура. 
Западниот портал и двете камени прозорски рамки го збогатуваат изразниот речник 
на оваа архитектура, која е еклектичка во својата основа, но визионерска во својата 
суштина. Па не случајно, Марковиот манастир е мостот кој го префрла архитектон-
скиот речник на север, кај градбите од моравската стилска група.

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. ДИМИТРИЈА (МАРКОВ МАНАСТИР), С. СУШИЦА, СКОПЈЕ
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Последните искри на религиозниот занес преточени во ктиторските иниција-
тиви кај кралското семејство биле поврзани со братот на кралот Марко, Андрејаш. 
Во 1388/89 година, во екот на судбоносните настани и битки за заштита од осман-
лиските војски, настанува црквата посветена на свети Андреја крај реката Треска 
во близината на Скопје68. Со скромни димензии, но со софистициран ентериер, 
градбата се поврзува со длабоките традиции за градење триконхоси како манастир-

ски католикони. Овојпат инспирациите се повлечени од моделите на светогорски-
те развиени триконхоси, едновремено присутни и кај спомениците од моравската 
стилска група. 

Скромниот план не ја намалува вредноста на архитектурата на црквата Свети 
Андреја бидејќи, според презентираниот план, јасно е дека станува збор за добро 
одмерено и софистицирано решение со висок баланс на масите што го формираат 
просторот на градбата. Типолошката дистанца од блискиот Марков манастир не се 
рефлектирала и врз артикулацијата на фасадните платна. Имено, клучните системи 
кои се во примена кај Свети Андреја потекнуваат од архитектурата на Марковиот 
манастир. Така се следи семејната ктиторска традиција, но временската дистанца 
во градењето на двете градби не дозволува посигурно да заклучиме за учеството на 
некои од мајсторите во подигањето на двете цркви.

Она што останува да се спомене како значајно остварување во архитектурата 
до крајот на векот, се неколку цркви во охридскиот крај. По долгиот уметнички 
пост од речиси половина век, се појавува една градба на бреговите на Охридското 
Езеро која едноставно не се грижи за изминатите децении, за новите концепти во 
архитектурата од втората половина на XIV век. Црквата Света Богородица во мес-
носта Заум има двојно ктиторство, на еден висок чиновник во световната хиерар-
хија, кесарот Гргур, како ктитор на архитектурата, и деволскиот епископ Григориј, 
како ктитор на сликарството.69 Нејзината архитектура не може да ги напушти иск-
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лучителните патишта на маестралниот уметнички развој проследен на преминот од 
XIII во XIV век, па со чудна доследност применува решенија долго време напуште-
ни во другите подрачја на Македонија. 

Типолошката униформност забележана кај наосите на црквите од првата по-
ловина на XIV век се разбива преку осамените примери како во Свети Ѓорѓи во 

Полошко и Свети Андреја на Треска. Сепак, типолошки најинтересен е пробивот 
на една специфична категорија цркви со надвишен попречен свод. Трите претстав-
ници на овој тип, охридските цркви Света Богородица Болничка (1365-67 година), 
Свети Константин и Елена (околу 1400 година) и Свети Ѓорѓи во селото Годивје 
(средина на XV век) го воведуваат овој просторен образец во македонската архитек-
тура од XIV век.70 Ако појавата на постарите примери присутни во Македонија од 
XIII век беше одредена со неможноста да се изведе купола на средината на градби-
те, како при третата градежна фаза на црквата Свети Димитрија во Прилеп, тогаш 
повторното внесување на овој образец во архитектурата на доцниот XIV век значи 
преземање на стандардизирани пропорциски шеми на типот. Причината за појавата 
на образецот на цркви со надвишен попречен свод е веројатно истата што важи и за 
подрачјата со фреквентна појава на типот (Епир, Пелопонез), дека осиромашената 
средина нашла замена за куполата со поставувањето на попречниот свод над по-
должниот. Затоа, понекогаш попречниот свод се нарекува четириаголна или сводна 
купола. Импулсот за внесување на овој интересен тип градби дојде во Охрид со 
посредство на епирската архитектура, каде што во тој период следиме една витална 
традиција за изградба на вакви цркви. 

ОСНОВА НА ЦРКВАТА СВ. БОГОРОДИЦА, ЗАУМ, ОХРИД

ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА БОЛНИЧКА, ОХРИД

ЦРКВА СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, ОХРИД
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Фрескосликарство

За разлика од мошне богатиот, но конфузен фонд на фрагментарно зачувани, 
тешко оштетени или сосема скромно зачувани фрескоансамбли од првата половина 
на XIII век, втората половина на столетието мошне убедливо ја претставува слика-
ната декорација на црквата Свети Никола во селото Манастир во Мариово (1271 
година)71, можеби најкарактеристичниот живописан аранжман создаден на маке-
донската територија во времето по византиската реституција. Вистинска парадигма 
за стилско-ликовниот плурализам и за богатството на уметничките трендови како 
специфика на македонскиот XIII век, мариовскиот храм е возбудлива енциклопедија 
на разновидни ликовни разбирања и трендови, зародени и однегувани на плодната 
почва на македонското поднебје. Продукт на ктиторскиот ангажман на еден замо-
нашен благородник и на продуцентскиот потфат на големиот црковен авторитет, ре-
ферендарот на Охридската архиепископија, Јован, декоративниот ансамбл на Свети 
Никола ги илустрира репрезентативните сликарски текови, кои го рефлектираат 
уметничкиот вкус на високото религиозно племство. Ангажирајќи едно поголемо 
зографско ателје, чии членови манифестирале оригинален и индивидуален творечки 
пристап, ѓаконот и референдар Јован ја овозможил креативната слобода на авторите, 
која резултирала со повеќе различни сликарски ракописи, разбранувани низ ентери-
ерот на базиликалниот храм. Создавајќи фрескодекорација исполнета со различни, 
повеќе или помалку автентични стилски карактеристики, продуцентско-авторскиот 
тим на мариовската црква ја сублимирал целокупната палета на ликовни трендови 
кои циркулирале на македонското подрачје во текот на целиот XIII век. 

Поаѓајќи од просторниот аранжман на трикорабниот ентериер, иконографи-
те и мајсторите на фрескоживописот на мариовскиот храм ја конципирале деко-
ративната програма во согласност со принципите на пропорционалниот распоред 
на содржините, во секој од структуралните делови на црквата. Така, во олтарот ги 
лоцирале евхаристично - литургиските тематски сижеа, на ѕидовите од главниот 
брод ги илустрирале сцените од Празничниот циклус, а во првата зона ги ситуира-
ле стоечките светителски фигури, под низата на маченички допојасни фигури. Во 
северниот кораб ја претставиле елаборираната иконографија на Страшниот суд и 
ктиторската композиција, додека во јужниот брод свое место нашол патронскиот 
циклус, претставата на Лозата на старозаветниот Јесеј и сцената со Скалилата на 
спасението. Поради отсуство на куполна структура, дел од вообичаената програма 
на непостојната купола е прикажан на полукружните површини на лаковите кои ги 
поврзуваат столпците меѓу централниот и бочните кораби, каде што се претставени 
импресивните портрети на библиските пророци. 

Во програмска смисла, сликаната панорама на црквата Свети Никола во се-
лото Манастир е мошне амбивалентна. Начинот на визуелната организација и при-

менетите иконографски модели во илустрацијата на Празничниот циклус на јужни-
от и на северниот ѕид од централниот брод, упатуваат на воочливо угледување на 
курбиновската фрескодекорација, повторувајќи некои од веќе познатите естетски 
решенија на постариот споменик. Следејќи го не само распоредот, туку и компо-
зициските матрици во изведбата на празничните сцени, мариовските мајстори не 
ја кријат својата воодушевеност од иконографските солуции видени во курбинов-
скиот храм. Од друга страна, пак, претставата на Јесеевата лоза со илустрација на 
Христовата генеалогија која допира до најстарите еврејски праведници и сцената 
со Скалилата на свети Јован Лествичник како визија за патот до рајските височи-
ни, се најстарите фрески со изведба на овие теми во македонското средновековно 
сликарство. Изведбата на монументалната композиција со претстава на Страшниот 
суд, исто така, изненадува со својата локација. Насликана на јужниот ѕид од север-
ниот брод, таа имплицира специфична функција на овој дел од црковната градба. 
Карактеристична за декоративната програма на византиските припрати во кои ги 
сублимира есхатолошките содржини поврзани со фунерарните обреди и обичаи, 
сцената со приказот на судниот ден упатува на можноста северниот кораб да ја суп-
ституирал улогата на непостојниот нартекс на црквата. Ктиторската композиција 
прикажана на истиот ѕид, во првата зона, само ја потврдува идејата за функционал-
ната намена на северниот брод во есхатолошкиот контекст на градбата.

Сепак, ликовните карактеристики на мариовскиот фрескоживопис се многу 
поинтересни и повозбудливи од неговите програмско-иконографски обележја. Само 
еден поглед врз сликаната декорација на црквата ги открива авторските ракописи 
на најмалку четири зографи, кои, во стилска смисла, работеле самостојно и незави-
сно еден од друг, притоа не нарушувајќи го единството на визуелниот впечаток на 
живописот. Посветени на различни уметнички тенденции и предадени на посебни 
стилски модели од кои ги црпеле своите зографски поуки, креативните мајстори 
на Манастир создале ансамбл обележан со богатството на визуелните трендови и 
ликовните асимилации, расцутени на македонското подрачје во втората полови-
на на XIII век. Во тој контекст, мајсторот што го сликал Празничниот циклус, не 
само со иконографскиот приод, туку и со естетските аспирации е следбеник на 
курбиновските сликари од крајот на претходното столетие. Верно пресликувајќи ги 
нивните иконографски матрици и внимателно следејќи го дуктусот на линеарната 
арабеска во цртежот, овој мариовски зограф ја протежира конзервативната стилска 
линија на доцнокомненското сликарство и ги одржува во живот естетските поу-
ки на курбиновските мајстори, со предаденост на нивен непоколеблив следбеник. 
Линеарната фрактализација на фацијалната структура во прикажувањето на свети-
телските ликови, графицистичката разиграност на нивните драперии, нагласената 
локомоторност на грациозните фигури и брановидниот дух на лесните движења, се 
најзабележителните одлики на „псевдокурбиновскиот” мајстор, во сликарството на 
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мариовската црква. Работејќи ги композициите од Празничниот циклус, како и дел 
од стоечките фигури во првата зона, тој дарежливо се оддолжил на своите стилски 
учители, воодушевувајќи се творечки на нивната префинета естетика речиси едно 
столетие подоцна.

Сосема поразличен приод во обликувањето на своите творби има авторот на 
пророчките бисти, лоцирани на лаковите кои ги поврзуваат столпците меѓу централ-
ниот и северниот брод. Вознемирен и експлозивен во својата творечка постапка, 
вториот мариовски мајстор се навраќа на монументалниот стилски израз, негуван 
на преминот од X и XI век. Корпулентните димензии на масите кои ја формираат 
телесната структура на прикажаните фигури, масивната анатомска конфигурација 
на монументално конципираните форми, моќните контури во претставувањето на 
ликовните компоненти, силните контрасти во апликацијата на комплементарните 
бои и втренчената експозиција на фацијалниот израз, ја карактеризираат стилската 
ориентација на овој мајстор, посветен на експресивниот манир на уметничката из-
ведба. Пророчките бисти изведени робусно, кои еманираат нескротена фацијална 
динамика, нивните нагласени очи што горат со незапирлива внатрешна енергија, 
немирните прамени коса расфрлени по нивните рамена и сугестивниот израз на 
строгите ликови се најимпресивните белези на оваа ретка стилска тенденција која 
го реанимира духот на уметничките дела инспирирани од традицијата на интелекту-
алниот аскетизам. Навраќајќи се кон ликовните обележја на живописот од светосо-
фиската охридска катедрала од првата половина на XI столетие, овој ретроактивен 
уметнички тренд ги нагласува остриот цртеж, енергичната моделација и моќната 
конфигурација на прикажаните ликови. Наследувајќи ги формалните сликарски ат-
рибути на еден од најпроминентните фрескоансамбли на македонското подрачје, 
стилскиот приод на овој мајстор ја реанимира креативната магнитуда на ремек-де-
лата, изведени во херојското време на византиската уметничка продукција. 

Третиот мариовски мајстор, автор на Деизисната композиција и на фигурите 
на архангел Михаил и на свети Никола во централниот кораб, е претставник на 
најпрогресивните ликовни трендови од втората половина на XIII век и припаѓа на 
репрезентите на пластичниот стил. Монументалниот набој на облиците остварен 
со широки потези на четката, конзистентната цврстина на елементите кои зрачат 
со искречка енергија, пластичното моделирање на формите базирано на тоналната 
дистрибуција на боите и топлите, благородни акорди на меко изнијансираната пале-
та се највоочливите обележја на творбите настанати од раката на третиот мајстор. 
Широки во манирот на конципирањето на облиците, силни во манифестацијата на 
пластичните ефекти и монументални во својата ликовна експресија, петте лика 
создадени од овој зограф го носат духот на уметничката авангарда, кој пенетри-
рал на македонското подрачје со креативниот потенцијал на своето уметничко 
влијание. Живописната волумиозност во конфигурацијата на Христовата фигура од ПРОРОКОТ ЗАХАРИЈА, ЦРКВА СВ. НИКОЛА, С. МАНАСТИР, МАРИОВО
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Деизисот, мекоста на цртежот и совршено избалансираната моделација на ликот на 
свети Никола, како и еластичната сликовитост на софистицирано енергизираниот 
портрет на архангелот Михаил, се најзабележителните квалитети на мајсторот, кој 
демонстрира недвосмислена творечка припадност на пластичниот стилски израз.

Четвртиот мајстор, автор на стоечките фигури на светите воини во првата зона 
од декорацијата на централниот брод, е клучната фигура на мариовското сликарско 
ателје, идеен предводник и координатор на уметничкиот проект, кој резултирал со 
настанување на фрескоживописот во црквата. Споменат и во ктиторскиот натпис 
како организатор на ангажираната зографска работилница, овој сликар е главниот 
„виновник” за „калеидоскопскиот” стилски концепт на изведениот фрескоансамбл. 
Познат под името Јован, ѓакон и референдар на Охридската архиепископија, тој 
претставува мошне активна и особено угледна личност во културниот живот на 
територијата на охридската диецеза во втората половина на XIII столетие. Покрај 
раководната улога во организацијата, координацијата и реализацијата на репрезен-
тативните уметнички проекти, тој, и самиот високо талентиран зограф, учествувал 
и во креацијата на ликовните дела, оставајќи силен авторски печат на своите сли-
карски творби. Иако потекнува од наследството на доцнокомненската уметничка 
традиција, со настојувањето да внесе нова ликовна енергија во претставите, ѓаконот 
Јован создава и нов ликовен тренд, кој прераснува во стилски идиом на неговото 
авторско творештво. Напуштајќи го строгиот графицистички манир во конфигу-
рацијата на формите во полза на прецизната експозиција на фацијалниот волумен 
во елаборацијата на прикажаните ликови, ѓаконот Јован вешто ја организира и ана-
томската конструкција на фигурите не напуштајќи го плоскиот третман на масите. 
Тенденцијата кон попластичен приод во обликувањето на светителските лица ин-
корпорирана во базичниот линеарен концепт на претставите, како и минуциозната 
прецизност во третманот на костимографските детали, се главните карактеристи-
ки на автентичните естетски критериуми на еден од најугледните припадници на 
црковното благородништво. Продуцент и менаџер на репрезентативни уметнички 
потфати, лидер на едно големо ликовно ателје и талентиран и вешт живописец, ѓа-
конот и референдар Јован е една од најзначајните личности во уметничкиот живот 
на македонскиот XIII век. 

На неговиот авторски ангажман му се припишува и фрескоансамблот кој ги 
краси ѕидовите на црквата посветена на свети Архангел Михаил во Прилеп (по 1271 
година)72, зачуван во западниот дел од храмовиот ентериер. Иако сериозно оштетени 
и фрагментарно видливи, преостанатите композиции од илустрацијата на Страсниот 
циклус, сцените презервирани од тематиката на патронскиот Архангелски циклус, 
стоечките фигури, светителските бисти и ктиторскиот аранжман се, несомнено, све-
доштво за учеството на угледниот црковен достоинственик и реномиран ликовен 
уметник, секретарот на Охридскиот архиепископски центар, ѓаконот Јован. Тешко СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, ЦРКВА СВ. НИКОЛА, С. МАНАСТИР, МАРИОВО
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девастираниот сликан ансамбл во црквата ја оневозможува попрецизната анализа 
на идејната замисла во дизајнирањето на програмската конфигурација на живопи-
сот. Мавзолејскиот карактер на храмот, потврден со фунерарната функција на капе-
лата откриена во супструкцијата на зданието, секако, се рефлектирал во концептот 
на сликаната програма, од која, за жал, денес недостигаат речиси три четвртини од 
некогашниот фрескоаранжман. Санациите на архитектонскиот корпус на градбата 
и неколкукратните пресликувања кои следеувале по реставраторските потфати, го 
зеле големиот и „неправеден” данок на историските и временските непогоди. Од ан-
самблот ктиториран од смерниот Јован, замонашен по завршувањето на кариерата 
на висок византиски администратор, не останало многу. Сепак преостанатите фрес-
ки кои ги илустрираат Христолошката и Архангелската содржина во наосот, како и 
деловите зачувани од фунерарниот аранжман во подземната гробница се вбројуваат 
меѓу најдобрите ликовни остварувања на XIII век во Македонија и сведочат за врв-
ното мајсторство на референдарот и сликар Јован. 

Издигнувајќи се високо над просечното ниво на конзервативната продукција 
остварена на македонското подрачје во последната четврт на XIII столетие, ѓаконот 
Јован израснува од доцнокомненската традиција и ги негува елегантниот дух на 
формите, пропорционалната структура на композициските решенија и леснотијата 
на прикажаните движења, совршено вклопени во сочниот колористички хоризонт 
на изведбата. Во Варошката црква, уште повеќе отколку во Манастир, тој го над-
минува традиционалниот комненски приод кон плоското моделирање на формите, 
заменувајќи го со пластичната возбуденост на ликовите и со поживописната ана-

томска конфигурација на прикажаните фигури. Меките контури во изведбата на ли-
ковите, пластичните акценти во моделацијата, деликатните сенки кои го заситуваат 
фацијалниот волумен со акордите на тоналната хармонија и изборот на рафинирани 
нијанси во апликацијата на колористичката палета, ги карактеризираат видливите 
делови на композициите од патронскиот циклус, како и зачуваните репрезенти на 
светителската галерија прикажана во првата зона. Сензибилната облагороденост во 
третманот на светителските лица и нивната психолошка експресија и префинетата 
и ненаметлива постапка во пластичното обликување на формите, се сепак најзна-
чајниот придонес на ѓаконот и зограф Јован кон задоцнетата еволуција на XIII-
вековните ликовни трендови на македонското подрачје. 

Дел од зографите кои припаѓале на ателјето на ѓаконот и референдар Јован, 
ја извеле сликаната декорација на црквата Свети Јован Богослов - Канео во Охрид 
(осма деценија на XIII век)73. Долго време запоставен и безмилосно оштетен, фрес-
коансамблот на храмот е зачуван единствено во куполата и во олтарниот простор, 
како елементи кои, во извесна мера, ја одредуваат и програмската концепција на 
некогашната фрескопанорама. Пантократорот и пророчката низа во калотата и там-
бурот, евхаристично-литургиските содржини во олтарот, индикациите за илустра-
цијата на Празничниот циклус и Страсната сторија и бистите на угледните право-
славни архијереи, ги претставуваат основните тематски сижеа во декорацијата на 
охридската црква. Поради недостигот од податоци за историјатот на храмот, како 
и за социјалните обележја на ктиторската иницијатива на непознатиот донатор, 
невозможно е да се одреди попрецизно функцијата на овој сакрален објект, ниту 
неговото значење за уметноста во Охридската диецеза. Портретирањето на свети 
Константин Кавасила, чија најстара претстава е зачувана во рамките на олтарната 
декорација, и е вклучена во свечената поворка на Литургиската служба, е секако по-
тврда за теолошката ерудиција на ктиторот и за неговото почитување на охридските 
црковни авторитети. Вклучувањето на угледниот охридски архиепископ Кавасила 
во епископската церемонија само неколку децении по неговата земна смрт, е повеќе 
од сведоштво за амбициозниот напор на донаторот за воспоставување на совреме-
ните локални светителски култови. 

Тандемот мајстори, кои според анализата на сликаниот аранжман на храмот, 
ја извел зачуваната фрескодекорација, припаѓа на ликовните принципи негувани 
во ателјето на ѓаконот Јован. Произлегувајќи од базичните структури на доцно-
комненската ликовна традиција и протежирајќи го графицистичко- линеаристич-
киот пристап во моделацијата на формите, сликарите на Канео остануваат во сфе-
рата на плоското обликување и на силното контурирање на визуелните елементи. 
Акцентираниот цртеж, конзервативно обликуваната силуета на прикажаните фигу-
ри, недостигот на свежа енергија во изведбата на фацијалниот израз на претставените 
светители и апликацијата на старомодни иконографски решенија во композициите, 

ЖРТВАТА НА ГЕДЕОН, ЦРКВА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, ВАРОШ, ПРИЛЕП
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говорат за зографи кои, со својот ликовен талент, не можеле да се мерат со големиот 
мајстор, ѓаконот Јован. Сепак, тие настојувале да ги развиваат и да ги одржуваат во 
живот основните принципи на работа од неговото ателје: пропорционалната струк-
тура на композициските решенија, прецизната графицистичка матрица во изведба-
та на стилските елементи и внимателниот приод кон колористичко инкарнирање на 

визуелните компоненти. Воочливите 
сличности меѓу аплицираните ликов-
ни решенија во презервираниот дел 
од сликаната декорација на Канео со 
некои од сцените во црквата посвете-
на на свети Никола во Манастир, ука-
жуваат на континуираната соработка 
на ѓаконот Јован со некои од конзер-
вативно ориентираните сликари, кои 
твореле во последната четврт на XIV 
столетие. Колаборацијата на големи-
от мајстор со традиционално едуци-
раните зографи, упатува на неговата 
„менторска” широчина и го потврду-
ва неговиот менаџерски ангажман на 
целата територија на Охридската цр-
ковна диецеза. 

Творба на сликарските ателјеа 
кои негувале традиционални карак-
теристики во својата ликовна изведба 
е и зачуваниот дел од фрескодекора-
цијата на црквата Свети Димитрија 
во Прилеп (околу 1290 година)74, која 
хронолошки се врзува за последната 
фаза од архитектонската конфигура-
ција на храмот. Симиларно структу-
рирани во однос на својата стилска 
екпозиција со делата на сликарите 
од Манастир и прилепскиот Свети 
Архангел Михаил, неколкуте свети-
телски ликови презервирани во ис-
точниот дел од црквата, говорат во 
прилог на важната улога на ѓаконот 
и референдар Јован во концепцијата 
на еден посебен уметнички тренд, 
индикативен за поиновативниот при-
од кон експлоатацијата на ликовни-
те инструкции од изминатите дека-
ди. Во тој контекст, претставите на 

ПОГЛЕД КОН ПРОГРАМАТА ВО ОЛТАРОТ, ЦРКВА СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ, КАНЕО, ОХРИД
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Богородица со Христос, на патронот 
свети Димитрија и на свети Мина, 
прикажани странично од олтарот, се 
можеби најрепрезентативните при-
мери на сензибилно вообличените 
светителски портрети, како носите-
ли на лирската еволуција во сликар-
ските текови од крајот на XIII век. 

Внимателниот приод во 
третманот на фацијалниот волумен 
во изведбата на споменатите ликови 
и деликатната моделација на нивните 
портрети пробликнати со суптилна и 
нежна убавина, упатуваат на зограф 
кој негувал лирска инклинација во 
својот ликовен ракопис. Деликатната 
концепција на прикажните лица во 
форма на совршен овал, бадеместо 
обликуваните очи кои зрачат со ро-
мантична сензуалност, сочната разбу-
деност на розовите и тактилни усни, 
грациозниот ритам на елегантните 
ставови и сензибилниот набој на бла-
городничка смиреност се елементи-
те на поетскиот сликарски израз на 
мајсторот, заронет во таинствените 
сфери на креативната инвенција. 
Вештата изведба на костимите и 
цврстата анатомска елаборација на 
фигурите, заедно со тенкиот цртеж, ја 
комплетираат сликата за уметничко-
то проседе на зографот, дефинирајќи 
го истовремено примарниот извор на 
неговата естетска инспирација. Иако 
авторот на неколкуте светителски 
ликови зачувани на источниот ѕид од 
црквата Свети Димитрија ги усвоил 
базичните компоненти на стилскиот 
модел применуван од ѓаконот Јован, 

КРШТЕВАЊЕТО, ЦРКВА СВ. НИКОЛА, ВАРОШ, ПРИЛЕП
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суптилната моделација на прикажаните лица, сензуалноста на нивниот психолошки 
израз и хуманизираноста на нивните специфични портретни атрибути се одликите 
на еден порафиниран уметнички тренд, доволно благороден за да го задоволи дели-
катниот вкус на ктиторите, припадници на највисоките кругови на благородништво-
то, каков што бил и господинот Мисинополит, донаторот на прилепскиот храм.

Од широкиот спектар на разновидните ликовни тенденции кои циркулира-
ле на македонското подрачје во последните децении на XIII столетие, израснува и 
мошне автентичната сликана декорација на црквата Свети Никола во Прилеп (1298 
година)75, споменик на стилската фузија на локалните мајстори, современа на про-
бивот на палеологовската визуелна естетика од големите уметнички центри на ви-
зантискиот културен круг. Мал по димензии и компактен по вешто организираната 
програмска концепција на сликарството, фрескоансамблот на црквата го исполнил 
еднокорабниот ентериер на градбата со живописниот дух на едно дело, ненамет-
ливо по иконографските особености и оригинално и неспоредливо по стилските 
обележја. Компресијата на сликаната програма, поради ограничените димензии и 
едноставниот просторен концепт на храмот, подразбирала лоцирање на елементи-
те на непостојната куполна програма на површините од полукружниот свод, каде 
што се прикажани старозаветните првосвештеници, цареви и пророци, кои со свои-
те промислено избрани симболични атрибути, ја најавуваат Христовата инкарна-
ција. Сцените од Празничниот циклус и илустрацијата на Страсните евангелија, 
живописно разбранувани по ѕидовите на наосот, впечатливата галерија на стоечки 
фигури во првата зона и компактната сликана програма во олтарната апсида, се 
компонентите на програмскиот концепт во изведбата на фрескоаранжманот на при-
лепската црква. 

Иконографското структурирање на програмските содржини носи поголем 
број инвентивни и возбудливи новитети, вклопени во безмалку традиционалната 
конфигурација на композициските матрици. Во таа смисла, нежната размена на 
интимни емоции во сцената која го илустрира Христовото раѓање, есхатолошки-
те алузии во претставата на Крштевањето, во која Христос триумфира врз побе-
деното чудовиште како симбол на смртта и асоцијативните визуелни елементи во 
Успението со приказ на Богородичината душа која го напушта нејзиното тело, се 
јасни индиции за фунерарната конотација на сликаниот ансамбл. Специфичното 
групирање на сцените во контекст на илустрацијата на есхатолошките пораки и 
нагласувањето на погребните содржини со дуплирањето на фунерарните мотиви, се 
очигледни манифестации на естетските желби на ктиторската двојка за визуелизи-
рање на религиозна тематика со нагласени меморијални алузии. Иако едноставниот 
архитектонски концепт на црквата и релативно скромните димензии на објектот не 
оддаваат впечаток за ктиторски амбиции кои наложуваат подигање на мавзолејска 
градба, раскошната декоративна опстановка на фасадите и суптилно дизајнираниот 

иконографски асамблаж на претставите, упатуваат на ктиторски потфат наменет за 
вечно и гламурозно сеќавање на двајцата приложници. 

Во стилска смисла, сликарството на црквата нема формални паралели, ниту 
поблиски аналогии во фрескоансамблите изведени во втората половина на XIII век. 
Бледите рецидиви на амбициозниот линеаризам скриени зад возбудената структура 
на прикажаните форми како потсетник на графицистичката анимација на доцноком-
ненскиот сликарски манир, темпераментниот приод кон масивната конфигурација 
на композициските елементи за креирање монументални димензии во оптичкиот 
впечаток на претставените сцени и живописниот ритам на движењата кој експлоди-
ра како огномет по целата површина на фреските, се обединиле во динамично со-
единение на стилски фрази, непознати во историјата на XIII-вековното византиско 
сликарство. Живите контури на светителските претстави избликнати со сензитивна 
експресивност, стамените фигури на прикажаните индивидуи кои еманираат тежи-
на и волуминозност, пластичните акценти во конфигурацијата на формите, динами-
ката на ставовите и интензитетот на претставените движења, експресивниот ритам 
на гестовите и хармонијата на оптичкиот впечаток во иконографскиот аранжман 
на композициите, се најзабележителните компоненти на бујната креативна инспи-
рација на двајцата анонимни сликари. Со внесувањето на разновиден и возбудлив 
психолошки израз на прикажаните карактери во изведбата на нивните сугестивни 
физиономии, со инфузијата на интензивен ритам на ставови на претставените фигу-
ри и со чувствителноста во изборот на жанровските елементи, авторите на сликана-
та декорација во црквата Свети Никола создале фрескоаранжман кој непретенциоз-
но и спонтано ги навестува промените во византиската визуелна естетика. Изведен 
во самиот крај на XIII столетие, сликаниот ансамбл на црквата Свети Никола, со 
питорескната ликовна техника и со експлозивната живост на уметничкиот израз 
на мајсторите, ја затвора портата на овој, на македонското подрачје, шаренолик и 
динамичен стилски период, пред расцутот на раскошната ликовна експресија на 
палеологовската епоха. 

Во речиси истиот период со настанувањето на прилепската фрескодекора-
ција, креиран е и живописаниот ансамбл на црквата Света Богородица Перивлепта 
во Охрид (1295 година)76, прво познато дело на пионерите на палеологовскиот стил-
ски израз, солунските сликари Михаил Астрапа и Евтихиј. Еден од најдобро зачува-
ните фрескоаранжмани на македонската територија, живописот на охридскиот храм 
го отвора монументалниот портал на ликовни иновации и уметнички експеримен-
ти, карактеристични за византиската визуелна естетика од XIV век. Возбудлив по 
вклучувањето на нови иконографски мотиви, по елаборацијата на интересни про-
грамски содржини и по илустрацијата на впечатливи тематски сижеа, сликаниот 
ансамбл на Света Богородица Перивлепта ги најавува величествените уметнички 
подвизи на следното столетие, со немирниот и инвентивен дух на инпиративно из-
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ведените ликовни компоненти. 
Обележана со одликите на една 
сугестивно вообличена ликов-
на поетика, препознатлива по 
епскиот карактер на формите и 
по експресивно изнијансирана-
та атмосфера на прикажаните 
глетки, фрескодекорацијата на 
охридскиот храм го манифести-
ра моќниот уметнички талент 
на нејзините мајстори, на сами-
от почеток од развојот на палео-
логовското сликарство. 

Програмската конфигура-
ција на сликаниот аранжман во 
црквата почива врз начелата на 
совршена организација на визу-
елните содржини, вклопени во 
просторниот капацитет на архи-
тектонскиот ентериер на град-
бата. Пантократорот со проро-
ците и евангелистите во прос-
торот на куполната структура, 
величествената Богородичина 
претстава, Причестувањето, 
Литу-ргиската служба и свети-
телските допојасни фигури на 
високиот полукружен ѕид од 
олтарната апсида, Празничниот, 
Страсниот и Апокрифниот 
Богородичен циклус на рамните 
површини од бочните ѕидови, 
Успенскиот циклус на западни-
от ѕид и сцените со илустрација-
та на Христовите чуда и парабо-
ли на лаковите во западниот дел 

ГЛЕТКА КОН ПРОГРАМАТА ОД ОЛТАРОТ 
 ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА 

 (СВ. КЛИМЕНТ) 
 ОХРИД
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на наосот, извонредно „колаборираат” со монолитно конципираната архитектонска 
подлога на црковното здание. Ликот на Христос прикажан како Ангел на Великиот 
совет во калотата над нартексот, елаборираната илустрација на Старозаветните 
Богородичини праобрази по ѕидовите и најстарата претстава на Дамаскиновата 
Божиќна стихира над влезот за наосот, се клучните тематски сижеа на програмски-
от концепт, дизајниран за сликаната декорација во припратата на храмот.

Бројот на иконографските иновации кои ја облагородуваат стандардната 
структура на традиционалните визуелни решенија е извонредно богат и говори во 
прилог на креативната инвенција на мајсторите и на нивната забележителна тво-
речка слобода. Портретите на Христовите предци кои ја врамуваат олтарната про-
грама, ликот на Христос свештеник во ерусалимскиот храм прикажан во протези-
сот, елаборацијата на содржините поврзани со Успението на Богородица во шест 
одделни сцени, извонредната визуелна јадровитост на иконографскиот дизајн за 
претстава на тематското сиже од Дамаскиновите стихови за Христовото раѓање 
и вешто конфигурираните композиции со илустрација на старозаветните стихови 
кои ја најавуваат Богородичината улога во овоплотувањето, се најмаркантните ре-
ференции за креативната фантазија на мајсторите во обликувањето на иноватив-
ните програмски содржини на фрескодекорацијата. Претставата на апостолите 
Петар и Андреја на источниот дел од јужниот ѕид и на нивните пандани, епис-
копите Климент и Константин Кавасила, прикажани отспротива како темелници 
на Охридската црква во рамките на универзалната Христова црковна институција 
основана од неговите директни следбеници, го претставува творечкиот придонес на 
мајсторите зографи кон конципирањето на автентично визуелизирани идеолошко-
теолошки програмски содржини. Ликот на апостолот Јуда, насликан како предвод-
ник на јужната поворка во Причестувањето, кој со алчниот израз на лицето лакомо 
го пие евхаристичното вино откривајќи ја својата предавничка улога, телесната сла-
бост на Богородица која ги прима благовестите покрај бунарот манифестирајќи ги 
„симптомите” на Инкарнацијата и нежната сочувствителност на една од жените кои 
ја споделуваат својата болка со Богородица во Оплакувањето се, сепак, најмани-
фестните белези на творечката инвенција на мајсторите во визуелното проектирање 
на тематските содржини. 

 Во сферата, пак, на ликовниот израз, експлозивниот свет на експресивната 
визуелна енергија на Михаил Астрапа и Евтихиј, потпишани на десетина места во 
црквата, ги манифестира новите можности на уметничкиот израз на палологовската 
епоха, кои пенетрираат со инвазивната динамика и со немирниот темперамент на 
креативната инвенција. Монументалните форми, пластично третирани и совршено 
вклопени во наративната структура на композициите и јасниот и прегледен дизајн 
на сценските решенија исполнети со живописни жанровски елементи ја сочину-
ваат основната рамка на творештвото во стилскиот израз на мајсторите-сликари. ЛИКОВИТЕ НА СВ. КЛИМЕНТ И СВ. КОНСТАНТИН, ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА (СВ. КЛИМЕНТ), ОХРИД



БЛАГОВЕСТИ ОД БОГОРОДИЧНОТО ЖИТИЕ, ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА (СВ. КЛИМЕНТ), ОХРИД
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УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА  
ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА  

(СВ. КЛИМЕНТ)  
ОХРИД

Театролошки компонира-
ните глетки, живите ге-
стови на протагонистите 
во прикажаните настани, 
драматичниот вртеж на 
движењата во сцените 
натопени со возбудливи-
от ритам на немирната 
мобилност и динамич-
ните резонанции на ко-
лористичката палета се 
основните компоненти 
на специфичниот сли-
карски јазик на мајсто-
рите во промоцијата на 
една свежа уметничка 
визија заситена со рес-
ките нијанси на емоцио-
налната сугестибилност. 
Принципот на баланс во 
визуелната интегралност 
на ликовните елементи, 
забележлив во внимател-
ниот третман на струк-
туралните компоненти 
во конфигурацијата на 
сцените, е водечкиот кри-
териум на сликарите во 
нивната желба да созда-
дат хармонично един-
ство на многубројните 
сегменти во композици-
ите. Крупните и масивни 
форми на прикажаните 
личности кои импреси-
онираат со нивната бес-



164 165МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА Е. Димитрова ● С. Коруновски ● С. Грандаковска Средновековна Mакедонија

компромисна корпулентност, тешките драперии кои паѓаат во аглести набори, им-
пресивните ликови облагородени со впечатлив сензибилитет, монументалните ар-
хитектонски кулиси во вториот план на глетките, мажественоста на светителските 
фигури и нивниот нескротлив темперамент ги претставуваат најкарактеристичните 
белези на сликарскиот дискурс на мајсторите, исткаен од нишките на нивната моќна 
креативна инвенција. Пробивните погледи на прикажаните карактери, драматични-
от ритам на нивните вознемирени гестови, вештиот приод кон претставувањето на 
разновидните позиции на фигурите и наративната збиеност на прикажаното дејство 
во композициите се компонентите кои говорат во прилог на авторски силната и 
естетски префинетата сликарска визија на мајсторите.

Во однос на специфичните стилски иновации карактеристични за работа-
та на ателјето на Михаил Астрапа и Евтихиј, во сликаната декорација на црква-
та Света Богородица Перивлепта се чувствува навлегувањето на новата ликовна 
естетика во конструирањето на архитектонскиот простор во прикажаните сцени. 
Корелацијата на фигуралните изведби и пластичното обликување на просторот 
станува водечко начело во обликувањето на композициските структури и во 
дизајнирањето на визуелниот впечаток на глетката. Развивајќи систем на архи-
тектонски простор кој активно партиципира во драмското дејство на настанот, 
Михаил и Евтихиј постигнале импресивна длабочина на визурите и експресив-
на атмосфера во претставувањето на тематските содржини. Иако конструкцијата 
на прикажаните архитектонски кулиси не е особено елаборирана и живописна во 
однос на изведените форми, таа создава јасна и цврста рамка за динамизирана-
та структура на изведената претстава и ги акцентира пластичните вредности на 
ликовниот простор. Вештата проекција на архитектонските елементи, како што 
покажува примерот со столбот кој излегува од рамнината на ѕидот во сцената на 
Богородичиното успение, претставува елемент за нагласување на продлабоченоста 
на плановите, бидејќи со својот просторен пробив кон јадрото на композицијата 
ги дефинира различните планови во дизајнот на сценското решение. Истурените 
делови на прикажаните градби, пак, го стеснуваат „реалниот” простор на при-
кажаното дејство, овозможувајќи драмски набој во илустрацијата на трагичниот 
настан на Богородичината смрт. 

И во доменот на елаборацијата на динамичките компоненти, авторите на сли-
каната декорација во црквата Света Богородица Перивлепта го трасираат патот за 
подоцнежните ликовни експерименти. Вешто ослободувајќи ја сцената од статич-
ниот мизансцен на претходниот период, тие овозможиле инфузија на свежа кине-
тичка енергија, која ги проникнува сите елементи во композициската матрица на 
прикажаниот настан. Патетичните движења на светителските фигури, нагласената 
гестикулација во изведбата на ставовите и сугестивната мимикрија на ликовите, 
како носители на силниот емотивен набој во претставувањето на избраната тема-

тика, се истовремено и фундаменталните елементи во дизајнирањето на жестокиот 
темперамент на композициските структури. Нестивнат во својата динамична раз-
брануваност, тој ги проникнува сите елементи на фигуралниот ансамбл во сцените, 
манифестирајќи се преку нагласената експозиција на телесната гестура, смелите 
скратувања на прикажаните позиции и страсната возбуденост на претставените фи-
гури. Напуштањето на симетричната диспозиција во аранжманот на светителските 
фигури, воведувањето на алтернативни позиции за прикажаните ликови и широкиот 
и инвентивен дијапазон на разновидна гестикулација на карактерите се елементите 
на храбриот исчекор на мајсторите Михаил и Евтихиј во сферата на иновативниот 
динамички концепт на ликовната изведба.

 Михаил Астрапа (Молскавичниот) и Евтихиј, по потекло од Солун, се лично-
стите кои ја почнаа големата уметничка ревитализација на палеологовскиот период 
и ги трасираа правците на идниот стилски развој. Иако во нивниот матичен град не 
е зачуван ниту еден споменик кој ги носи нивните потписи и кој со сигурност може 
да му се атрибуира на ова реномирано ликовно ателје, тие со голема веројатност ја 
започнале својата кариера во некој од солунските монументи кои хронолошки при-
паѓаат на последната деценија од XIII век. Тоа е времето кога ктиторот на црквата 
Света Богородица Перивлепта во Охрид, високиот воен благородник Прогон Сгур, го 
спонзорирал градењето на малиот храм посветен на Свети Никола во Солун, откри-
вајќи го талентот на двајцата мајстори во некој од сликаните ансамбли на солунскиот 
уметнички круг. Ангажирајќи ги за изведбата на сликаната декорација на охридската 
црква, тој го овозможил расцутот на нивната зографска кариера и го отворил патот 
за нивниот уметнички развој на поширокото балканско подрачје. Создавајќи дваесе-
тина репрезентативни фрескоансамбли, зачувани на денешната македонска, српска 
и грчка територија, зографската работилница на Михаил и Евтихиј го претставува 
најголемото средновековно балканско ликовно ателје и израснува во парадигма за 
врвните творечки дострели на палеологовскиот стилски израз. 

Второто авторски потпишано дело на зографите од ова ателје создадено на 
македонската територија е сликаната декорација на црквата Свети Ѓорѓи во се-
лото Старо Нагоричино крај Куманово (1316-1318 година)77, еден од најраскош-
ните фрескоаранжмани на византиската уметност од периодот на XIV столетие. 
Совршено вклопен во разиграниот просторен концепт на црковниот ентериер, богат 
во прикажаните тематски содржини, со инвентивно елаборирана програмска кон-
цепција на илустрираните мотиви и исполнет со многубројни автентични иконог-
рафски детали, фрескоансамблот изведен во храмот посветен на Свети Ѓорѓи е еден 
од најрепрезентативните примери на палеологовското сликарство и ги манифести-
ра врвните дострели на класицистичката фаза од неговиот развиток. Работејќи по-
веќе од една деценија за дарежливиот ктитор на многубројни сакрални објекти и 
на значајни ликовни дела и големиот почитувач на префинетиот стилски израз и 
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на елитното зографско мајсторство, српскиот крал Милутин, сликари-
те од ателјето на Михаил и Евтихиј во Старо Нагоричино го допреле 
врвот на својата творечка вештина и ја оствариле својата најубава ав-
торска творба. Зачуваните потписи, оставени на две места во црквата, 
аргументирано го потврдуваат ангажманот на Милутиновите мајстори 
во изведбата на сликаниот аранжман на храмот. Сепак, специфична-
та лексика на зографските автограми од Нагоричино, наспроти оние 
од Перивлепта, упатува на активната партиципација само на сликарот 
Михаил, чие име е испишано во номинатив, додека името на негови-
от партнер од охридската црква, Евтихиј, попримило генитивна фор-
ма, а со тоа станало граматичка ознака за фамилијарната припадност 
на главниот мајстор. Стилските разлики меѓу фрескоаранжманите во 
Перивлепта и во Нагоричино ја потврдуваат оваа промена во организа-
цијата на Милутиновото ателје и го истакнуваат Михаил Астрапа како 
главен мајстор и предводник на елитната зографска работилница во 
првите децении на XIV век. 

Програмскиот концепт на сликаната декорација во црквата е 
мошне богат со тематски сижеа кои припаѓаат на возбудливиот дијапа-
зон на библиската, на апокрифната и на симболичната иконографија. 
Во дното на централната купола, под претставите на Пантократорот, 
ангелската свита и пророчката низа, за првпат на македонската те-
риторија се појавува изведбата на Небесната литургија, во која це-
лестиалните авторитети учествуваат во свечениот церемонијал на 
Небесната црква, комеморирајќи ја евхаристичната жртва на инкар-
нираниот Логос. Во темињата на бочните куполи, ликовите на чет-
ворицата евангелисти го форматираат автентичниот иконографски 
модел во експозицијата на фундаменталните сведоци на Христовото 
овоплотување, додека претставите на архијереите, старозаветните ца-
реви и праведници во тамбурите под страничните калоти, се прика-
жани како потврда на благородното потекло и успешната мисија на 
инкарнираниот Спасител. Во олтарната апсида, раскошната претстава 
на престолната Богородица со тукуштородениот Христос се надоврзу-
ва на тематскиот супстрат во куполниот појас, а покрај евхаристично-
литургиските мотиви визуелизирани низ Причестувањето на апосто-
лите и Службата на архијереите, двете зони со епископски допојасни 
фигури ги портретираат угледните претставници на патријаршиските 
центри како столбови на Христовата земна црква. Во протезисот на 
храмот е илустрирана апокрифната сторија за Богородичиното житие, 

ГЛЕТКА СО ПРОГРАМАТА ОД ОЛТАРОТ. ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, С. СТАРО НАГОРИЧИНО, КУМАНОВO
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додека во ѓакониконот свое место нашол циклусот со епизодите од животот и де-
лото на свети Никола. Програмата на сликарството во наосот ги опфаќа циклусите 
што ги илустрираат Големите празници, Страсните настани, Чудата и параболите 
и Житието на свети Ѓорѓи, а во првата зона е прикажана импресивна галерија на 
стоечки светители, како претставници на различните категории врз кои е изградена 
Христовата црква. Во нартексот на храмот е изведена екстензивната илустрација на 
црковниот Календар, со многубројните епизоди на маченичките настани и подвизи 
од историјата на православната црква. 

Дијапазонот на иконографските новитети вткаени во реализацијата на про-
грамските содржини од сликаната декорација на црквата, е особено и впечатливо 
богат. Литургиската служба во која учествуваат охридските епископски првенци 
свети Климент и свети Константин Кавасила прикажана во протезисот, инвентив-
ното вклопување на одеците на античките мимички претстави во прикажувањето на 
Христовото исмевање, динамично конципираната и раскошно визуелизирана глетка 
на Богородичиното успение, живописната експозиција на жанровските елементи во 
илустрацијата на патронскиот циклус и прикажувањето на локалните словенски 
пустиножители Прохор Пчињски и Јоаким Осоговски во рамките на импозантната 
галерија на светителски претстави во првата зона, се само дел од иновативните 
компоненти на иконографската изведба на мајсторите. Вметнувањето на повеќето 
различни епизоди споменати и опишани во евангелските текстови во структурата 
на композицијата која го прикажува Христовото раѓање, жанровските детали кои ја 
облагородуваат сликата на Крштeвањето во Јордан, живописниот аранжман на про-
тагонистите во сцената која ги претставува Мироносиците на гробот и педантното 
сликање на сите впечатливи епизоди и секвенции поврзани со Христовите стра-
дања, секако ја дополнуваат галеријата на иконографски новости применети во ек-
стензивната програмска концепција на сликарството во храмот. 

Во тој контекст, нетрадиционалната ктиторска композиција претставена на 
северниот ѕид од припратата го прикажува интерактивниот однос на донаторот и 
храмовиот патрон, базиран врз меѓусебната размена на симболични дарови меѓу 
кралот Милутин и неговиот небесен заштитник. Во ова невообичаено менување 
на престижни бенефиции, српскиот крал му ја нуди својата заветнина на свети 
Ѓорѓи, истовремено добивајќи го материјалниот доказ на светителскиот благослов 
во вид на меч, како дар за неговите освојувања, споменати во ктиторскиот натпис. 
Победата на српскиот крал врз Турците која се случила во годината на обновување-
то на постариот храм и коинцидира со подигањето на велелепното здание во чест 
на свети Ѓорѓи, заштитникот на воините и освојувачите, иако симболична и, сека-
ко, предимензионирана, била искористена како непосреден мотив за Милутиновиот 
ктиторски потфат. Додатокот „во тоа лето кралот ги победи Турците ”, испишан 
на крајот од донаторскиот текст над влезот во црквата, скромно прилепен до по-

датоците од ктиторската содржина, директно се рефлектирал врз визуелниот кон-
текст на ктиторскиот аранжман. Притоа, мора да се спомене дека иако му го дарува 
оружјето на српскиот владетел како амблем на божествениот карактер на неговите 
воени успеси, храмовиот патрон не е костимиран во милитантна облека, туку во 
маченичка одежда со што е нагласена неговата улога на консолидатор на христијан-
ската вера, која ги наградува со вечен живот и небесна слава дарежливите верници.

На врвот на својата творечка кариера, сликарите од ателјето на Михаил 
Астрапа во Старо Нагоричино ја разбранувале церемонијалната атмосфера на деко-
ративната програма на храмот, која тече по ѕидовите на црковниот ентериер со из-
балансираниот ритам на свечен и луксузен протокол. Совршениот еквилибриум на 
структуралните елементи и хармонијата на сите ликовни компоненти во компози-
циите ја изнијансирале екстензивната нарација и инвентивната илустративност на 
насликаните настани, со валерите на еден раскошен ритуален перформанс во слава-
та на доброволната жртва на инкарнираниот Спасител. Симетричната дистрибуција 
на масите, пропорционално организираните композициски матрици и извонредна-
та визуелна архитектоника во естетската концепција на сцените, во структурална 
смисла, ги надминуваат постарите иконографски модели, создавајќи монументална 
визија на свечено празнување. Наспроти тешките форми на светителските фигури 
и нерасчленетите облици на архитектонскиот декор од Богородица Перивлепта, во 
Старо Нагоричино елегантниот дух на префинетата моделација ги проникнува сите 
елементи на композициското решение. Притоа, ненарушениот ритам на дејството, 
кој се темели на умерениот замав на движењата и на класично избалансираните ста-
вови на учесниците во илустрираните настани, е дополнет со гламурозно облику-
ваните сценографски компоненти, чија ликовна динамика е целосно подредена на 
церемонијалната раздвиженост на фигуралните елементи. Промислениот аранжман 
на ликовите, цврстата кохезија на нивните ставови, хармоничниот ритам на прото-
коларните движења и живописната архитектонска заднина на сцените конструира-
на од внимателно селектирани елементи, речиси го достигнале класицистичкото 
совршенство во визуелизацијата на библиско-апокрифните содржини. 

Богатиот репертоар на изразни средства и вештината во структурирањето 
на композициските решенија во декоративната програма на Старо Нагоричино ја 
рефлектираат методичната дисциплина на сликарскиот дискурс, кој се наметнува со 
својата претенциозна сериозност. Сепак, извонредното богатство на избрани детали 
и начинот на нивната организација во композициските структури говорат во прилог 
на мајстори кои не се воздржувале ниту од сликовита декоративност за постигну-
вање на ефектот на церемонијална и празнична атмосфера. Геометриската строгост 
во аранжманот на ликовните елементи и аритметичката прецизност во конструк-
цијата на цврстите сценски матрици, се елементите на избалансираната динамика, 
чија хармонска коегзистенција е постигната преку односот меѓу формите и нивниот 
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динамички живот во рамките на ликовниот простор. Во тој кон-
текст, хоризонталната низа на ниши во архитектонската заднина на 
сцената со претстава на Исмевањето, ја рефлектира симетријата во 
организацијата на ликовните маси во сценографската опстановка на 
глетката, а мизансценот, кој го апсорбира експресивниот емоциона-
лен набој на мимичка претстава, е кондензиран на тесната сцена 
на драмскиот перформанс. Вклучувањето на внимателно избрани-
те и вешто третирани формални елементи во основната структура 
на сцената во која е прикажано Качувањето на крстот, овозможило 
ефектна експозиција на драматичниот момент со изразните мож-
ности на визуелниот аранжман. Спротивставувањето на групите на 
Евреите и на војниците во концептот на хоризонталната диспози-
ција на масите, како и на двете момчиња во вертикалната оска на 
сцената пред широката пејзажна „сценографија” е манирот што го 
избрале мајсторите за урамнотежено вклучување на епизодните ка-
рактери во свечената претстава на Христовото страдање. 

Можеби најдобриот пример за илустрација на зографското 
мајсторство на сликарите од ателјето на Михаил Астрапа во по-
стигнувањето на речиси совршена композициска структура со де-
ликатен и ефектен емоционален полнеж е сцената на Симнувањето 
на мртвиот Христос од крстот, ремек-дело на напорите да се 
претстави компактна, но ефектна визија на карактери и гестови, 
проникнати со единственото чувство за рафинирана психолошка 
експресија. Триаголната композициска шема која цврсто ги по-
врзува сите актери во сликата претставува основа за кохерентна 
и впечатлива глетка, додека одмерените движења на беспрекорно 
обликуваните фигури пробликнати со помпезната достоинстве-
ност на нивните класично избалансирани ставови, се основниот 
фундамент на динамичката структура на композициското реше-
ние. Распоредот на карактерите околу безживотната Христова фи-
гура ја сугерира непретенциозната длабочина во конструкцијата 
на сцената, така што натажените сведоци кои комуницираат со 
деликатни гестови и со неми погледи во бочните делови на ком-
позицијата, даваат ефектен придонес на талентирани епизодисти 
кон главното дејство во центарот на глетката. Од Адамовиот череп 
во предниот план до воздигнатата фигура на Јосиф Ариматејски 
во врвот на композицијата, внимателно елаборираните кинетич-
ки линии на фигурите партиципираат во сублимираната емоцио-
нална тензија на прикажаниот настан. Со оптичкото единство на ИСМЕВАЊЕ НА ХРИСТОС, СВ. ЃОРЃИ, С. СТАРО НАГОРИЧИНО, КУМАНОВО
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беспрекорно организираните сценски конфигурации, со де-
ликатниот психолошки полнеж на глетките, со рафинирани-
от ритам на церемонијалното дејство и со блескавата коло-
ристичка палета, ритуално разгорена во својот полн и гламу-
розен блесок, мајсторите од ателјето на Михаил Астрапа во 
Старо Нагоричино го оствариле своето најрепрезентативно 
дело. Мерливо со врвните творби создадени во времето на 
палеологовскиот класицизам, фрескосликарството на црк-
вата Свети Ѓорѓи претставува монумент во чест на величе-
ственоста на ликовното творештво, на некои од најдобрите 
мајстори на палеологовската епоха. 

 Во духот на класицистичкото сликарство од зенитот 
на палеоговскиот уметнички развој изведена е и сликаната 
декорација на црквата Свети Никита крај скопското село 
Бањани (по 1321 година)78, последното потпишано дело и 
последната репрезентативна творба на зографите од ателјето 
на Михаил Астрапа. Оставајќи го својот сликарски автограм 
на јужниот ѕид од наосот, каде што неговото име е следено 
од патронимот Евтихиев, исто како и во Старо Нагоричино, 
мајсторот Михаил го завршил својот последен познат фрес-
коансамбл, обележувајќи го со лексичкиот амблем на слав-
ната семејна фрескоработилница. Заокружувајќи ја својата 
кариера по изведбата на величествените фрескоаранжмани 
на Света Гора, во Солун, на Косово и во Македонија, мајсто-
рот Астрапа го заслужил името на најголем сликар на својата 
епоха и титулата на предводник на најпродуктивното ликов-
но ателје на XIV век. Работејќи за своите нови ктитори од 
Хиландарското братство, чиј метох црквата Свети Никита 
станала уште со основањето, зографот Михаил го задржал 
препознатливиот стилски идиом префериран од неговиот 
дводецениски патрон, српскиот крал Милутин, за кого рабо-
тел континуирано, сè до смртта на владетелот во 1321 годи-
на. По долготрајната и плодна сликарска кариера, која ја вк-
лучува изведбата на некои од најрепрезентативните фреско-
ансамбли на XIV столетие (Кралевата црква во Студеница, 
Богородичиниот храм во Грачаница, Свети Никола Орфанос 
во Солун, Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричино), големиот и 
молскавичен маг на сликарската четкичка, Михаил Астрапа 

СИМНУВАЊЕ ОД КРСТОТ, СВ. ЃОРЃИ, С. СТАРО НАГОРИЧИНО, КУМАНОВО
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го завршува својот творечки пат со блеска-
вата и естетски префинета фрескопанорама, 
разлеана по ѕидовите на храмот посветен на 
Свети Никита во Бањани.

Програмската концепција на живо-
писот во црквата ја сочинуваат четирите 
Христолошки циклуси, олтарната декора-
ција и оштетените делови на сликарството, 
зачувани од куполниот аранжман. Шесте 
пророчки фигури во тамбурот под калота-
та, мошне оштетените ликови на еванге-
листите на пандантифите и претставите на 
Мандилионот и на Керамионот ги претста-
вуваат елементите на оригиналниот куполен 
ансамбл, масивно пресликан кон крајот на 
XV век. Во олтарната апсида се насликани 
Евхаристијата со апостолите и Литургијата 
со епископите, над кои се лоцирани претста-
вите од циклусот на Христовите посмрт-
ни јавувања. Во протезисот се зачувани 
Визијата на свети Петар Александриски и 
Аврамовото гостољубие, а во ѓакониконот е 
прикажана сцената со Трите еврејски мом-
чиња во зажарената печка, сите три како 
конституенти на евхаристичната конотација 
на олтарната декорација. На ѕидовите од на-
осот, под неколкуте конзервирани компози-
ции од пресликаниот Празничен циклус, се 
нижат сцените со илустрација на Страсните 
евангелија, композициите со претставите на 
Христовите чуда и параболи и галеријата на 
стоечки светителски претстави со фигурите 
на светите воини, исцелителите, монасите, 
химнографите и мачениците. 

 Во стилско-ликовен поглед, слика-
рите од ателјето на Михаил Астрапа и во 
Свети Никита, како и во Старо Нагоричино, 
ја манифестирале својата врвна вештина во 

ПАНОРАМА НА СЕВЕРНИОТ ЅИД, ЦРКВА СВ. НИКИТА, С. БАЊАНИ, СКОПJE
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ИЗГОНУВАЊЕ НА ТРГОВЦИТЕ ОД ХРАМОТ, ЦРКВА СВ. НИКИТА, С. БАЊАНИ, СКОПЈЕ
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изведбата на композициските структури, создавајќи дело со извонредни визуелни 
квалитети и со ексклузивно мајсторство во реализацијата на просторните ефекти. 
Со деликатното чувство за пропорционален аранжман на сценските компоненти, со 
рафинираниот приод кон тактилно динамизираните движења на прикажаните фигу-
ри и со префинетото чувство за елегантна анатомска конституција на светителските 
изведби, сликаната декорација на црквата зрачи со полнокрвниот ритам на екстензив-
ната нарација и со енергичната свежина на ликовниот израз. Вешто аранжираниот ми-
зансцен, совршениот баланс на ставовите и деликатно динамизираните гестови на фи-
гурите се одликите на цврстите композициски схеми, обележани со единството на оп-
тичкиот впечаток, остварено со соодветна интеракција на фигуралните компоненти и 
на просторните квалитети на сцените. Церемонијалната хармонија на претставите од 
Старо Нагоричино, заедно со свечената елаборација на композициските матрици, во 
Свети Никита се заменети со свежиот динамички набој на глетките, проникнат со го-
лема доза на кинетичка енергија и темпераментна мобилност. Притоа, специфичниот 
ритам во изведбата на сцените почива на совршената рамнотежа меѓу класицистички 
сфатената форма, пластичните акценти во моделацијата и деликатната психолошка 
експресија на ликовите. Прикажани со мошне богат спектар на гестови, темперамент-
на гестикулација, дијалогни движења или нежен наплив на воздржани сентименти, 
учесниците во сликаниот репертоар на храмот претставуваат носители на достоин-
ствениот емоционален баланс во илустрацијата на иконографските мотиви.

Една од најмаркантните специфики на стилскиот израз на мајсторите во сли-
каната декорација на Свети Никита е беспрекораната интер-релација на фигурал-
ните компоненти со архитектонските кулиси во вториот план на сцените кои го 
затвораат просторот на драмското дејство. Интеграцијата на ликовите во промисле-
но организираниот просторен концепт на композициите резултира со збогатување 
на архитектонската сценографија, која, со формите и деталите што се констру-
ирани инвентивно, еднакво учествува во илустрацијата на тематскиот синопсис. 
Нагласената улога на сценографијата во реализацијата на тематските содржини 
иницирала поголема елаборација на сценските кулиси, како и на зголемената дина-
мика на просторниот контекст соодветен на нагласената мобилност на фигуралниот 
репертоар во композициите. Прикажани во вториот план на глетките, сценографски-
те елементи се обликувани со неверојатна имагинација во концепцијата на пластич-
ните форми, изведени како елаборирани фасади подредени на доминантниот ритам 
на тематската нарација. Намерата да се креираат тридимензионални архитектонски 
конструкции кои ја нагласуваат просторната атмосфера на сцените со помош на 
пластичната цврстина на облиците, се забележува во голем број примери на слика-
ната декорација на црквата. Сепак, динамично развиената архитектонска панора-
ма, структурирана како најсоодветен пандан на живата психолошка експресија на 
прикажаните фигури во сцената со Изгонувањето на трговците од храмот, создава 

најмаркантен визуелен впечаток на реалистично дизајниран подиум за живописна-
та раздвиженост на претставените протагонисти. Зголемената улога на сценогра-
фијата и нејзиниот динамично конфигуриран ритам во сцената на Изгонувањето се 
структурално компатибилни со енергичните движења на фигурите во првиот план 
на композицијата. Конструирани во насока на енергетските линии на драмското 
дејство, избалансираните форми на архитектонските кулиси во оваа композиција ја 
консолидираат вкупната динамика на глетката, акцентирајќи ја оптималната перс-
пективна проекција на прикажаниот настан. 

Со понагласена експозиција на функционалната мобилност во изведбата на 
композициските решенија, сликарите од ателјето на Михаил Астрапа во Свети 
Никита ја замениле церемонијалната ритмика од нагоричкото сликарство со на-
плив на енергична свежина во конструкцијата на динамичките принципи на сцен-
скиот дизајн. Функционалниот баланс на ставовите и движењата во изведбата на 
фигуралните компоненти, нагласениот темперамент во прикажувањето на групните 
претстави и засиленото динамизирање на просторниот контекст, кој соодветствува 
на ликовната мобилност на фигуралниот репертоар, се основните елементи во кон-
фигурацијата на живописната композициска структура на глетките. Свежиот дина-
мички набој во реализацијата на сцените, кој се должи на извонредното чувство за 
интеграција на умерено ритмизираните движења на ликовите во совршено нивели-
раниот просторен концепт на претставите, овозможил остварување на живописни 
композициски ефекти проникнати со сочните нијанси на една разиграна ликовна 
визија. Иако го задржуваат принципот за рационално организирање на иконограф-
ските елементи и поаѓаат од начелото за пропорционална диспозиција на ликовните 
маси во структурирањето на сценските визури, мајсторите не се воздржуваат од 
инклузија на поживи движења и „пореално” проектирана мобилност во прикажу-
вањето на фигурите, како начин за доловување на функционалниот темперамент на 
илустрираните настани. 

Зголемената енергија на динамичките компоненти и ослободувањето од кон-
зистентната церемонијалност на ритмичките структури од нагоричкиот живопис, 
во Свети Никита резултирале со поголема резонанција на различни ставови и со 
поширока скала на разновидни гестови на протагонистите во прикажаните настани. 
Инвентивната просторна диспозиција на фигуралните групи, живата гестикулација 
на прикажаните учесници во драмското дејство на сцените, позициите и ставовите 
на светителските фигури што се натуралистички нијансирани и анатомската екс-
позиција на телесниот напор на темпераментно изведените ликови го илустрира-
ат неисцрпниот потенцијал на мајсторите за креација на еден широк дијапазон на 
динамички ефекти во композициските решенија. И повторно, климаксот на нив-
ната вештина во формулирањето на раскошно динамизирани сценски квалитети, 
го претставува композицијата Изгонувањето на трговците од храмот, во која се 
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сублимирани речиси сите можности 
за ефектна визуелна проекција на 
настанот, со помош на енергетски-
те вредности на нагласената мобил-
ност. Темпераментната гестура на 
Христовата фигура, збунетите изра-
зи на менувачите на пари, невештиот 
збег на алчните трговци и тензичниот 
немир на нивните клиенти прикажани 
пред разбрануваните контури на архи-
тектонските кулиси во вториот план 
се обединети во единствена и непов-
торлива динамичка кохерентност на 
композициското решение, остварена со 
извонредна артикулација на ликовните 
елементи и со совршена интеграција 
на ритмичкиот норматив во простор-
ната организација на сценските ком-
поненти. Заситена со сочните нијанси 
на енергичната колористичка палета 
и избликната со рафинираните валери 
на динамичниот асамблаж на обоените 
резонанци, сцената која го илустрира 
Изгонувањето на трговците од храмот е 
најрепрезентативниот пример за врвни-
те визуелни квалитети на сликарството 
во црквата Свети Никита во Бањани.

Следбеници на класицистичкиот стилски израз, вообличен и реализиран во 
ателјето на Михаил Астрапа, се и сликарите кои ја извеле фрескодекорацијата во ол-
тарниот појас и во наосот на црквата посветена на Воведението на света Богородица 
во скопското село Кучевиште (пред 1331 година)79. Како ктиторска заветнина на едно 
моќно аристократско семејство, Богородичиниот храм бил украсен со репрезентатив-
ните ликовни елементи на вештата зографска постапка на непознатите мајстори, кои 
се угледувале на големите дела на своите славни претходници од изминатите децении. 
Апсорбирајќи голем број стилски компоненти и негувајќи ја препознатливата уметнич-
ка ориентација на мајсторот Михаил и на соработниците од неговото студио, кучевиш-
ките сликари создале фрескоансамбл исполнет со академските референции на дослед-
ниот, сериозен и внимателен ликовен третман, забележлив во солидната организација 
на композициските структури, во пластичната обработка на формите и во сочната заси-

теност на колористичките хармонии. Преземајќи ги, главно, ликовните клишеа од де-
коративниот ансамбл на блискиот храм Свети Никита, авторите на кучевишкиот живо-
пис ги одржале во живот стилските обележја на големото и угледно ателје на мајсторот 
Астрапа и во текот на четвртата деценија од XIV столетие.

Програмската концепција на живописот во црквата посветена на 
Богородичиното воведение во Кучевиште се карактеризира со забележливо збо-
гатување на визуелните компоненти и со убедлива нагласеност на нарацијата во 
илустрацијата на тематските елементи. Воведувањето на нови програмски содржи-
ни, како што е најстарата претстава на бистите на Четириесетте севастиски маче-
ници на дното од куполата и проширувањето на традиционалната иконографија на 
Христолошките сцени со нови и живописни елементи, се најзначајните прилози на 
кучевишкото сликарство кон создавањето на еден автентичен и возбудлив сликан 
ансамбл. Профилактичката функција на допојасните портрети на севастиските мар-

ТАЈНАТА ВЕЧЕРА, ЦРКВА ВОВЕДЕНИЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА, С. КУЧЕВИШТЕ, СКОПЈЕ
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тири кои требало да ја заштитат осетливата структура на куполната конструкција, 
не претставува новитет за византиското сликарство. Во Македонија, меѓутоа, ова 
е првиот пример на инклузија на „апотропејски” ликовни елементи, лоцирани на 
„најсензибилните” точки на црковната градба. Дополнувањето на Христолошките 
сцени со интересно конфигурирани епизоди, претходни или консекутивни на прика-
жаниот настан, е исто така значаен придонес на кучевишките мајстори кон збогату-
вањето на иконографската експозиција на илустрираните глетки. Јован Претеча кој 
разговара со Христос пред неговото Крштавање, тројцата апостоли кои пристигну-
ваат на Таворската Гора пред Христовото преображение и Враќањето на Богородица 
во Ерусалим по Вознесението, се најкарактеристичните „дополни” на традиционал-
ната иконографија во прикажувањето на библиските настани.

Од останатите специфики на сликаната декорација на кучевишката црква, 
треба да се спомене композитниот циклус, кој во високите зони на олтарниот појас 
го прославува концептот за илустрација на Теофанијата. Иако камерен по свои-
те димензии, овој циклус мошне ефектно ја илустрира идејата за богојавувањето 
преку клучните моменти на Христовата појавност меѓу луѓето. Од Раѓањето како 
потврда на инкарнацијата, преку Преполовувањето на празниците со илустрација 
на Христовата месијанска улога за човештвото, низ Слегувањето во пеколот како 
тестаментум за неговото воскресение и Вечерата во Емаус со потврдната реминис-
ценција на последниот Христов оброк со апостолите до Слегувањето на Светиот 
Дух, овој циклус ги опфаќа темелните случки од мисионерската епопеја на Христос, 
во неговиот искупителен од низ Голготата на грешното човештво. Во олтарната ап-
сида, под Богородичината претстава, илустрирани се вообичаените евхаристично-
литургиски содржини, а во наосот на црквата се прикажани Празничните сцени, 
Страсните настани и Апокрифниот живот на Богородица кој почнува во протезисот 
на храмот. Во првата зона од сликаната декорација, светите воини, пустиножите-
лите и великосхимниците ги претставуваат највпечатливите светителски категории 
врз кои е изградена Христовата црква. 

Надоврзувајќи се на инвентивните ликовни клишеа кои сликарите од ателје-
то на Михаил Астрапа ги аплицираа во Старо Нагоричино и во Свети Никита, 
кучевишките мајстори го воскреснуваат величествениот дух на класицистичкото 
сликарство во вешто организираните композиции и во деликатно обработените 
светителски ликови. Преземајќи еден широк дијапазон на ликови, гестови, ста-
вови и движења од живописот на своите големи претходници, авторите на куче-
вишкиот живопис не се само бледи епигони на угледните мајстори од минатото. 
Со педантниот цртеж, со внимателната обработка на формите, со заоблената мо-
делација на ликовите, со чувството за пластични ефекти и со свежите хармонски 
созвучја на колористичката палета, тие создале сликан ансамбл исполнет со со-
лидна сликарска вештина и со забележително зографско искуство. Живописната 

раздвиженост на фигуралните претстави, вештиот аранжман на групните извед-
би, пластичната дотераност на формите и благородната драматичност на воздржа-
ните емоции се најспецифичните одлики на кучевишките сликари и на нивната 
впечатлива фрескодекорација. 

Неколку години подоцна, по доградувањето на припратата, била изведена и 
фрескодекорацијата во западниот дел на храмот (1332-1337 година), денес тешко и 
неповратно оштетена. Покрај ктиторската композиција, која ги зафаќа бочните ѕи-
дови на погребните одделенија сместени во северниот и во јужниот дел на нартексот, 
сводната површина и високите делови на ѕидовите се покриени со илустрацијата на 
последните три Псалми, како најсоодветен програмски концепт за овој фунерарен дел 
од храмот. Десетина сериозно девастирани композиции ја визуелизираат идејата за 
бесмртноста преку славењето на Господ и на неговата справедливост и милосрдност. 
Со визуелната експозиција на експресивната содржина од свечените библиски стихо-
ви, непознатите мајстори на кучевишкиот нартекс создале живописни композиции со 
многуфигурален аранжман, динамични движења и импресивно форматирани ликови. 
Инспирирајќи се од церемонијалните созвучја на старозаветните псалми и од епскиот 
талент на библискиот крал и поет Давид, авторите на сликарството во припратата 
на кучевишкиот манастир се надоврзуваат на ликовниот израз на своите колеги од 
наосот, а со тоа и на сликарските поуки на големите мајстори од Астрапиното ателје. 

 Поради лимитираните просторни димензии на нартексот, ктиторската ком-
позиција е поделена во два дела, лоцирани на бочните ѕидови од погребните од-
деленија. Првиот дел од донаторскиот аранжман, речиси целосно проголтан од 
некој дамнешен пожар, ги открива бегло видливите контури на Богородичината 
претстава со Христос, прикажана како храмов патрон, до која ликот на “благовер-
ната” Марена, првоспоменатата личност во ктиторскиот натпис, го држи делумно 
сочуваниот модел на ктиторската реплика. Изгубената фигура, некогаш прикажа-
на до главната ктиторка и портретот на младиот Јован, син на војводската двојка 
претставена отспротива, се дополнителните елементи на донаторскиот ансамбл, 
насликани на северниот ѕид. На спротивниот, јужен ѕид на припратата, се гледаат 
ликовите на кралот Душан и на кралицата Елена, придружени од елегантната фигу-
ра на војвотката Владислава и нејзиниот маж, војводата Дејан, обајцата прикажани 
во протоколарни ставови кон владетелскиот пар. Иако изведените претстави се во 
голема мера оштетени, може да се забележи дека војводската двојка насликана на 
јужниот ѕид, го претставува кралскиот пар на храмовиот патрон, прикажан на спро-
тивниот ѕид од нартексот. Оттука, специфичниот распоред на ктиторските лично-
сти во донаторскиот ансамбл, во кој главната ктиторка е прикажана до храмовиот 
патрон, додека војводата Дејан и војвотката Владислава го придружуваат владетел-
скиот пар претставен отспротива, се должи на социјалната хијарархија на наслика-
ните индивидуи. Затоа, повисокиот феудален статус на војвотската двојка резул-
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тирал со нејзина привилегирана позиција веднаш до суверенот на држава-
та. Прикажувањето на војводата Дејан во високото “друштво” на 
кралскиот пар, исто така, е потврда за неговиот ктиторски 
ангажман, кој, по венчавката со Владислава, се надовр-
зал на фамилијарното донаторско приложништво 
на нејзиното семејство. Комплетирајќи го кти-
торскиот потфат на своите “брачни” род-
нини кои се погрижија за декорацијата 
на наосот, високиот феудален аристо-
крат, војводата Дејан, ја завршил се-
мејната заветнина во Кучевиште, 
крунисувајќи го украсувањето 
на ентериерот на најсоодветен 
и најдостоинствен начин. 

Во духот на следбени-
ците на класицистичкиот 
стилски израз изведено е и 
сликарството во црквата 
посветена на Успението 
Богородичино во манасти-
рот Трескавец крај Прилеп 
(околу 1340 година)80, еден 
од најзначајните монаш-
ки центри на македонска-
та територија во текот на 
средновековната епоха и во 
подоцнежниот турски период. 
Доградуван, саниран, реставри-
ран и ревитазилиран во повеќе на-
врати, манастирскиот комплекс за-
чувал делови од поголем број сликар-
ски слоеви, кои сведочат за континуира-
ната грижа на зографите за репрезентативен 
украс на сакралното здание. Претставувајќи ка-
талог на ликовните трендови низ еден подолг хро-
нолошки период, фрескоживописот на трескавечкиот 
манастир ги открива карактеристиките на сликарските тен-
денции присутни на македонското подрачје од XIV сè до XIX сто-
летие. Парцијално зачувани, сериозно оштетени или видливи во фрагмен-

тарни појаси, деловите на презервираниот живопис во црквата на манастирот 
Трескавец, со вонсериските иконографски специфики и со своите 

забележливи ликовни квалитети, се убедливо сведоштво за 
значењето на овој голем и угледен духовен центар и за 

неговото долготрајно активно дејствување. 
Најстарата зачувана декорација во раз-

виениот просторен концепт на црковна-
та градба се наоѓа во ексонартексот на 

храмот и ги исполнува полукружните 
површини на куполните сводови и 

рамниот појас на ѕидните плат-
на. Ктиториран од српскиот 

крал Душан, еден од многуб-
ројните дарители на треска-
вечкиот манастирски цен-
тар, фрескоансамблот во 
надворешната припрата на 
градбата се карактеризира 
со внесување на радикал-
ни програмски новини и 
со академска вештина во 
стилската конфигурација 
на содржините. Појавата 
на Небесниот дворец, илу-

стрирана според деветтиот 
стих од ултрасвечениот 44 

Псалм, со благородничката 
конфигурација во прикажу-

вањето на Христос како небесен 
владетел и на Богородица како 

негова царица, е еден од најрас-
кошните примери на автентичните 

иконографски модели, конципирани за 
визуелизација на метафоричните библиски 

содржини, карактеристични за уметноста на 
македонското подрачје. Во таа смисла, во темето на 

северната купола е прикажан ликот на Христос, изведен 
допојасно и костимиран во владетелски орнат, на просторот 

од полукружниот ѕид на калотата се лоцирани претставниците на де-
СЕВЕРНАТА КУПОЛА ОД ЕГЗОНАРТЕКСОТ, ЦРКВА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧИНО, ТРЕСКАВЕЦ, ПРИЛЕП
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ветте ангелски чинови според Небесната хиерархија на Дионисиј Ареопагит пред-
водени од Богородица и старозаветниот цар и псалмопеец Давид, кои приоѓаат кон 
Приготвениот трон, додека во тамбурот, осумте свети воини во своите свечени двор-
ски облеки се приклучуваат кон церемонијалната атмосфера на небесниот настан. 

Изведбата на Христовиот престол и сликањето на небесната хиерархија со 
претставите на серафимите, херувимите и огнените престоли, господствата, силите и 
властите, начелата, архангелите и ангелите, кои не се јавуваат во подоцнежните извед-
би на Небесниот дворец, се специфичните одлики во дизајнирањето на трескавечки-
от ансамбл со цел да се акцентира учеството на сите небесни авторитети во честву-
вањето на Христовата евхаристична жртва. Евхаристичниот контекст на претставата 
во ексонартексот на Трескавец упатува на комплексното значење на прикажаната 
иконографија, која ги сублимира компонентите на Великиот вход на Небесната ли-
тургија од куполните претстави на палеологовската епоха и церемонијалното обе-
лежје на новата иконографска констелација на Небесниот дворец. Прикажувањето 
на Христовата небесна свита во највисокиот појас на западниот анекс, живописната 
илустрација на деновите од црковниот календар на ѕидовите и автентично конфи-
гурираната асамблеја на стоечки фигури во првата зона, имплицирале академски 
приод во ликовното решавање на иконографските содржини. Внимателно изведе-
ните пропорции на прикажаните светителски фигури облагородени со елегантните 
контури на нивната телесна архитектоника, правилно моделираните и аристократ-
ски дотерани форми, хармоничната ритмика на движењата и пикторескниот изблик 
на сочните колористички тонови, се највоочливите специфики на стилскиот израз 
на трескавечките зографи. Вешто конципираните композициски решенија за тешко 
совладливиот простор на сликарската изведба во куполата, цртачката доследност и 
нагласувањето на пластичните вредности, соодветното форматирање на претставите 
и беспрекорниот третман на деталите, се компонентите на монолитниот ликовен ра-
копис, по кој се препознатливи трескавечките мајстори. 

Во текот на истата деценија кога настанал најстариот трескавечки живопис, 
изведена е и фрескодекорацијата во мавзолејската црква на благородникот Јован 
Драгушин, посветена на свети Ѓорѓи во селото Полошко во близина на Кавадарци 
(околу 1345 година)81. Спонзорирана од мајката на веќе покојниот ктитор, некогаш-
ната деспотка Марина, во монаштво Марија и реализирана со помош на претста-
вниците од Хиландарското братство, фрескопрограмата на црквата Свети Ѓорѓи е 
еден од најдобро зачуваните монументи од периодот на XIV век, чие настанување 
го овозможиле највисоките феудални кругови на властелинските приложници. 
Обележан со карактеристиките на една свежа и пиктурална ликовна визија, испол-
нет со возбудливи примери во иконографското конципирање на сцените и проник-
нат со ведриот дух на непосредно стилско доживување на класицистичкиот манир 
од претходните децении, фрескоансамблот на оваа црква е вистински пример за 

творба која плени со непретенциозниот карактер на естетските решенија и со нена-
метливата допадливост на визуелните компоненти.

Програмската концепција на репертоарот, која ги вклучува куполната де-
корација, олтарниот украс, илустрацијата на Празничниот и Страсниот циклус и 
галеријата на светителските фигури во првата зона, е обележана со експресив-
ните нијанси на фунерарното значење. Претставата на шестокрилите серафими 
како супститути на евангелските ликови на пандантифите, ликот на Христос, кој 
костимиран во архијерејски орнат причестува во олтарната апсида, изведбата на 
„неракотворената” Богородичина полуфигура со Христовиот медалјон во конха-
та, вклучувањето на сцената на Богородичиното воведение во илустрацијата на 
Празничниот циклус, прикажувањето на обесениот Јуда за нагласување на драма-
тичната атмосфера на Страсните настани и впечатливите портрети на маченички-
те во најнискиот регистар на сликаната декорација, се обележјата на нестандард-
ниот програмски концепт на фрескоансамблот во храмот. Инвентивната есхато-
лошка иконографска конфигурација, пак, на сцената со претстава на Христовото 
распетие, во која Голготскиот крст е забоден во телото на персонифицираниот Ад 
и погребниот аспект на Успението со приказ на Христос кој ја бакнува мртвата 
мајка, се најоригиналните визуелни решенија на полошките мајстори за долову-
вање на фунерарниот карактер на фрескодекорацијата. 

Вештата организација на композициските шеми, педантноста во постигну-
вањето на просторната кохерентност на глетките и чувството за „реална” интегра-
ција на фигуралните компоненти во архитектонската заднина на сцените говорат во 
прилог на конзистентните напори на полошките зографи да ги следат класицистич-
ките принципи на нивните претходници од втората декада на столетието. Сепак, со 
вклучувањето на живописните детали во разиграната иконографска матрица на сце-
ните, тие го оживеале класицистичкиот ликовен вокабулар внесувајќи голема доза 
на непосредност во конструкцијата на претставите и непретенциозност во визуел-
ната конфигурација на прикажаните мотиви. Естетските квалитети на претставите, 
заситени со блескавите нијанси на инвентивно конципираната нарација во сцени-
те, се главно резултат на извонредната динамика на фигуралните елементи, како 
и на жизненрадосниот ритам на композициите, исполнети со возбудливи ефекти 
на вистинска театарска претстава. Ваквиот приод во организацијата на компози-
циските решенија резултирал со вешто осмислени сценографски елементи, кои ну-
дат оптимални просторни солуции за автентично конфигурираните иконографски 
концепти на претставите. Компонирањето на просторниот ритам и на временскиот 
синхроницитет во експозицијата на различните епизоди од илустрираните настани 
со помош на сценографските елементи, е една од најпроминентните одлики на сцен-
ската организација во изведбата на полошките мајстори. 

Во тој контекст, пропорционалното ниво на просторните квалитети во компо-
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зицијата која го прикажува Христовото судење кај Пилат, е остварено со локација-
та на трите протагонисти пред раскошно конципираниот портик, додека епизодата 
на дијалогот меѓу Пилатовата жена и младиот слуга кај куќниот влез е ситуирана 
зад гувернеровиот трон. Без да го нарушува симетричниот аранжман на ликовите, 
претставата на прислужникот активно учествува во глетката на судскиот процес, 
која се одвива на главниот подиум. Појавувајќи се во тесниот меѓупростор на двата 
плана на претставата како врска на двете последователни епизоди, тој истовремено 
ги одвојува фигуралните компоненти на сцената од архитектонскиот ансамбл во за-
днината. Во сличен манир, претставата на Судењата кај еврејските првосвешетници 
е конципирана како перформанс на главниот подиум крунисан со полукружниот 
портик, кој ги поврзува судските процеси со епизодите на Петровите одрекувања. 
Притоа, приказот на слугинката која се појавува пред отворената порта, иако има 
епизодна улога во настанот, се наметнува како просторна и временска врска меѓу 
сцените, интегрирајќи ги секвенциите на случката во единствена ликовна визија. 

Пикторескната атмосфера во илустрацијата на Христолошките настани, ис-
полнета со живописниот ритам на движењата и гестовите на прикажаните прота-
гонисти, го достигнала климаксот во сцената на Исмевањето, парадигма на ведрата 
театралност на глетките, продуцирани од полошките мајстори. Благо нарушената 
симетрија во аранжманот на ликовите, изборот на разновидни позиции за прикажа-
ните фигури и брановидната динамика на композициското решение, во кое Христос 
е опкружен со палавата мобилност на епизодните актери, го обоила настанот на 

СУДЕЊЕТО НА ХРИСТОС КАЈ ПИЛАТ, ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, С. ПОЛОШКО, КАВАДАРЦИ

срамното подбивање со непосредност на спонтана и забавна улична претстава. 
Неспретната акробатика, потсмевливата гестикулација и комедиографската гро-
тескност во изведбата на ликовите, го откриваат чувството за разиграност на ликов-
ните компоненти, во темпераментниот ритам на претставените движења. Со увер-
ливоста во изведбата на илустрираните настани, со живописниот темерамент на 
композициските структури и со непосредноста на ликовните решенија, полошките 
мајстори создале ведра, сочна и разиграна ликовна визија во компактниот ентериер 
на мавзолејската градба. 

 Сепак, најголемиот придонес на полошката фрескодекорација кон инова-
тивните содржини на сликаните ансамбли од XIV век го претставува ктиторскиот 

ИСМЕВАЊЕТО НА ХРИСТОС, ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, С. ПОЛОШКО, КАВАДАРЦИ
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аранжман изведен на источниот ѕид од нартексот, кој ги прикажува благородникот 
Јован Драгушин со сопругата и малиот син, ктиторката на живописот, монахиња-
та Марија и членовите на владетелското семејство. Новиот концепт во структури-
рањето на ктиторската композиција по вертикалната оска на претставувањето, е 
резултат на желбата за илустрација на принципот за симболична каскада на феудал-
ните привилегии на донаторите во однос на владетелската династија. Во рамките на 
промислено елаборираниот иконографски концепт на двозонската диспозиција на 
ликовите во ктиторскиот ансамбл, идејата за хиерархиска структура на прикажани-
те портрети придонесла за елевација на членовите на кралското семејство во гор-
ниот регистар на композицијата, над фигурите на ктиторите прикажани во долната 
зона. Монументалната претстава на кралот Душан кој прима меч како амблем на 
својата успешна воена кампања кон јужните области е симетрично позиционирана 
со фигурите на младиот крал Урош и на кралицата Елена, пришто Душановиот на-

ДЕЛ ОД КТИТОРСКАТА СЦЕНА НА ИСТОЧНИОТ ЅИД ОД НАРТЕКСОТ, ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, С. ПОЛОШКО, КАВАДАРЦИ

следник е идентично костимиран и позициониран како и актуелниот крал. 
Пропорционалниот аранжман на ктиторските фигури во долната зона, кој 

соодветствува со распоредот на владетелите во горниот дел на композицијата, ги 
нагласува ликовите на двајцата донатори иако црковната реплика ја држи калуѓер-
ката Марија, поради заложбите за завршувањето на ктиторското дело на нејзиниот 
покоен син. Појавата на ореоли во прикажувањето на донаторите, претставени во 
долната зона како феудални субјекти на владејачката династија, може да се објас-
ни со нивното блиско крвно сродство во симболичната скала на авторитети, која 
се спушта од ликот на Христос преку владетелите, сè до ктиторските портрети. 
Влијанието, пак, на актуелниот политички напредок на српскиот владетел кон ви-
зантиските територии од 1345 година врз иконографскиот контекст на ктиторската 
претстава, може да се забележи во симболичниот гест на Христос, кој ги благосло-
вува круните на кралот Душан и на неговиот наследник, во рамките на деликат-
но структурираното метафорично најавување на претстојниот растеж на српското 
кралство во империја. Со промислената иконографска конструкција на ктиторска-
та композиција и со рафинираниот симболичен поттекст на нејзините содржински 
компоненти вообличени во еден внимателно организиран сликарски асамблаж, по-
лошките мајстори се креатори на најстарата форма на визуелен политички памфлет 
во историјата на македонското средновековно сликарство. Станувајќи носители на 
политичкиот концепт и на државната идеологија, ктиторските композиции, почну-
вајќи од црквата Свети Ѓорѓи во Полошко, па сè до крајот на средновековието, ќе 
го претставуваат највозбудливиот и идејно најманифестниот дел од фрескосликар-
ството на медиевалните споменици. 

Истите хронолошки параметри, карактеристични за сликарството на полош-
киот храм, се однесуваат и на завршувањето на фрескодекорацијата во црквата 
Свети Никола во скопското село Љуботен (1344-1345 година)82. Како задужбина на 
богато и моќно благородничко семејство, кое имало свои феудални поседи и надвор 
од широкиот географски габарит на Скопската област, оваа градба имала привиле-
гија да биде украсена со творбите на најугледното ликовно студио од средината на 
XIV век, организирано и координирано од големиот мајстор Јован Теоријан. Иако 
масивните оштетувања сериозно ја нагризале визуелната структура на декоратив-
ната програма и неповратно ги уништиле горните зони од сликаниот ансамбл, зачу-
ваните делови од живописот, презервирани во олтарот и по ѕидовите од наосот, се 
мошне интересни во однос на применетите иконографски модели, како и во однос 
на специфичниот стилски израз, обележан со рафинманот на зографската постапка. 
Отсуството на ктиторска композиција и фунерарниот поттекст на некои од илустри-
раните иконографски целини упатуваат на претпоставката за смртта на главната до-
наторка, во ктиторскиот натпис спомената како „госпоѓа” Даница, во периодот меѓу 
подигнувањето и украсувањето на градбата. Ангажманот на нејзините синови, Бојко 



и Дмитар во реа-
лизацијата на фрес-

коживописот на хра-
мот по упокојување-

то на Даница, не би 
требало да се доведува 

во прашање. 
Од карактеристични-

те елементи во конципирањето на 
програмската шема на сликарството, треба да се споме-

не најстарата претстава на Молитвата на проскомидијата во 
македонското средновековно сликарство, илустрирана во протези-

сот, како симболичен приказ на свечениот обред на Благословувањето на даровите, 
односно на евхаристичниот леб, кој се одвивал како дел од литургиската церемо-
нија во овој дел од олтарниот простор на храмот. Втората значајна иновација во 
иконографското обликување на темите е претставата на Деизисната композиција 
со инклузијата на членовите на владетелското семејство насликана на северниот 
ѕид од наосот. Супституцијата на Богородичината фигура од Деизисната тријада со 
ликовите на кралот Душан, кралицата Елена и младиот крал Урош е секако мани-
фестација на желбата за симболично присуство на владетелите во сликаната про-
грама на црквата. Од друга страна, нејзиниот специфичен иконографски концепт, 
во кој недостига Богородичиниот лик, упатува и на нагласеното фунерарно значење, 
иако не ја надоместува непостојната претстава на, веројатно, покојната ктиторка на 
храмот. Оттука, и илустрацијата на Успенскиот циклус на западниот ѕид може да се 
толкува како фунерарен обол во чест на мртвата донаторка, чиј дух симболично во-
скреснувал со помош на сликаните сижеа во црковниот ентериер. Покрај фрагмен-
тите од Празничните композиции и неколкуте зачувани Страсни сцени, циклусот 

со илустрациите на 
Христовите чуда и поуки 

доминира на ѕидовите од наосот, 
во чија најниска зона е насликана интерес-

на галерија на светителски фигури. 
Покрај иконографските иновации кои го красат програм-

скиот концепт на декорацијата во љуботенската црква, стил-
скиот јазик на мајсторите е, сепак, највоочливиот новитет 
на фрескосликарството изведено во храмот. Најавувајќи 
го новиот дух на благородничка елеганција во формули-
рањето на облиците, на поетска инспирација во третма-
нот на ликовните елементи и на деликатен вкус во долову-
вањето на визуелната атмосфера во претставите, љуботенското 
сликарство е првата репрезентативна творба на новиот дворски 
стил во развојот на византиската уметност од средината на XIV 
век. Нежно во облиците, грациозно во ненаметливата динамика, 
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рафинирано во цртежот и проѕирно во колористичките хармонии, сликарството на 
љуботенската црква ги еманира специфичните одлики на Теоријановото мајстор-
ство и на неговиот препознатлив сликарски ракопис. Притоа, флуидната атмосфера 
на свечена ведрина, ослободена од патетиката на емоционалната гестура на фигури-
те, ги исполнува композициите со совршен баланс на ненаметливи ставови и лесна 
моторика, разлеан низ елегантната игра на линиите и низ грациозниот ритам на 
витките силуети. 

Во однос на специфичната динамика на композициските решенија, љубо-
тенските сликари негуваат конзистентна методологија во конципирањето на енер-
гетскиот статус на сцените, чија ритмика, соодветно на дворската елеганција на 
стилскиот израз, пулсира со нијансите на една совршена хармонска константа. 
Грациозните движења на фигурите, поетичниот израз на ликовите, ноншалантната 
гестикулација на групните претстави и флуентниот ритам на дејството во илустри-
раните настани, лежат во основата на динамичката структура на композициите и го 
одредуваат општиот баланс на ликовните елементи во сценскиот аранжман на при-
кажаните глетки. Ненаметливата пластичност во изведбата на гестовите, лесната 
нота на фигуралната мобилност, нагласената грацилност на светителските претста-
ви и лирскиот дијапазон на нивната фацијална експресија се главните одлики на 
мајсторите од Теоријановото ателје во создавањето на специфичниот динамички 
композит на прикажаните глетки. Кохерентноста на групните претстави аранжи-
рани во плиткиот простор на сценската изведба, умерениот замав на динамичкиот 
перформанс на ликовите, возбудливата леснотија на движењата, поетската рафи-
нираност на изразот во дизајнирањето на светителските претстави и живописната 
ритмика во илустрацијата на настаните се најманифестните референции на префи-
нетата ликовна постапка на љуботенските зографи.

Функционалната рамнотежа во распоредот на структуралните елементи на 
претставите, базирана врз принципот на добро координирана интер-релација на 
предниот план и архитектонските кулиси, е втората значајна стилска одлика на 
љуботенското сликарство. Манифестирана во совршената интеграција на фигурал-
ниот ансамбл и сценографската заднина, таа избликнува од консеквентно органи-
зираната просторната димензија на композициските решенија. Течната атмосфера 
на дворска елеганција во прикажувањето на илустрираните настани, имплицирала 
соодветна конфигурација на архитектонската опстановка, со разновидност на лес-
ни форми и грациозни силуети во еластично елаборираниот фон на композициите. 
Внимателната примена на сценографските компоненти како средство за просторна 
дефиниција на последователните епизоди во илустрираниот настан е еден од бе-
лезите што сведочат за имагинативните модели на љуботенските зографи во кон-
ституцијата на архитектонскиот дизајн на композициите. Активно учествувајќи во 
постигнувањето на просторниот баланс на композициските матрици, инвентивно 

дизајнираните архитектонски кулиси ја изгубиле 
својата епизодна улога во сценскиот декор, во пол-
за на нивната сигнификантна ролја во визуел-
ниот опис на прикажаниот настан. 

Иако ваквите специфики во прос-
торниот аранжман на сцените се подобро 
видливи во подолните зони на слика-
ната декорација поради сериозни-
те оштетувања на горните 
партии од ѕидовите и сво-
довите, кохерентната 
композициска 
структура на 
претстави-

ХРИСТОС И ЗАКХЕЈ, ЦРКВА СВ. НИКОЛА, С. ЊУБОТЕН, СКОПЈЕ
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те, секако, била една од заедничките карактеристики на сликаниот ансамбл во храмот. 
Останатите обележја на сликаната декорација во љуботенската црква, како што 
се: грациозниот ритам на урамнотежените движења, витката анатомска конфигу-
рација на светителските фигури, облите и меки контури на прикажаните ликови, 
елегантниот дух на формите, дворската атмосфера на илустрираните настани и 
проѕирниот спектар на студените колористички хармонии, се, исто така, заеднич-
ки одлики на фрескоаранжманот на љуботенскиот храм. Определените дистинк-
ции во тоналитетот на аплицираната палета и во начинот на конфигурацијата на 
цртежот меѓу горните зони и пониските регистри на сликаната декорација, упа-
туваат на учеството на две одделни, но симиларни според стилскиот ракопис, зо-
графски авторства: она на големиот мајстор Јован Теоријан во високите делови на 
црквата и на неговите непосредни соработници во двете најниски зони на фрес-
коживописот. Во таа смисла, би можело да се констатира дека по завршувањето 
на декорацијата во храмот посветен на Светите Врачи во Охрид (изведена околу 
1340 година), каде што Теоријан ја започнал својата сликарска кариера, тој го при-
фатил ангажманот за украсување на црквата која припаѓала на благородничкото 
семејство во Љуботен и во 1344 година извел дел од планираниот фрескоансамбл, 
кој, за жал, е зачуван во мошне девастирана состојба. Напуштањето на прифате-
ниот проект и препуштањето на преостанатиот дел од сликаната декорација на 
храмот на соработниците од своето ликовно ателје (завршена во 1345 година), нè 
упатува кон поатрактивната понуда и кон новиот ангажман на угледниот мајстор, 
кој резултирал со создавањето на еден од највпечатливите фрескоаранжмани на 
македонското сликарство од XIV век. 

Тоа е сликаниот ансамбл изведен на вториот кат од нартексот на кате-
дралната црква Света Софија во Охрид (околу 1345-1346 година)83, единствениот 
фрескоаранжман потпишан од големиот мајстор, а со тоа и најавтентичниот извор 
за компаративните анализи кои се однесуваат на творештвото на реномираното 
Теоријаново ателје. Прифаќајќи ја ктиторската покана на угледниот охридски ар-
хиепископ Никола, кој го спонзорирал проектот за реализација на живописаниот 
украс во катниот простор на припратата, како и на оној во Григориевата галерија, 
мајсторот Јован и соработниците од неговата зографска работилница оствариле ли-
ковна творба обележана со инвентивните постапки на иконографското мајсторство 
во обликувањето на визуелните содржини и со рафинираниот приод во стилскиот 
израз на изведбата. Потписот зачуван на мечот, кој архангелот Михаил го враќа во 
канијата во сцената на Давидовото покајание, е сведоштво за предводничката уло-
га на мајсторот Теоријан во изведбата на сликаната декорација на нартексот, но и 
неотповиклив печат на извонредната креативна експресија на овој голем ликовен 
волшебник во промоцијата на поетската лирика во визуелната манифестација на 
дворскиот сликарски израз. 

Програмската концепција на фрескоансамблот создаден на вториот кат од 
нартексот на светософискиот храм го нагласува катедралниот карактер на црквата 
и ја прославува митската патронажа на овој духовен центар, кој со векови претста-
вувал жариште на православната посветеност за сите верници на Охридската ди-
ецеза. Оттука, највисоките зони биле определени за илустрацијата на Циклусот на 

ПОКАЈАНИЕТО НА ДАВИД И ФИГУРИТЕ НА СВЕТИТЕ АНАХОРЕТИ, ВТОР КАТ НА НАРТЕКСОТ, ЦРКВА СВ. СОФИЈА, ОХРИД
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екуменските собори, аранжирани на јужната и на северната половина на сводот око-
лу калотата. Дизајнирани според иконографските начела за конфигурација на овој 
тематски мотив добро познати во историјата на византиското сликарство, сликите 
на православните концили во Света Софија ги откриваат свечените асамблеи на 
царевите со архијерејските претставници, во донесувањето на најважните одлуки 
за единството и доктринарната правоверност на христијанската црква. Иако делови 
од прикажаните собири се уништени при архитектонските преправки на сводниот 
појас на градбата, жестоките дискусии меѓу правоверните епископи и нивните ере-
тички соговорници се зачувани во илустрацијата на Првиот, Шестиот и последниот, 
Седми концил. Прикажувајќи ги драматичните идеолошки расправи на правовер-
ните со аријаните, со монотелитите и со иконокластите, тие го навестуваат триум-
фот на вистинската догма врз харизматичните предводници на еретичките учења и 
сведочат за врховната улога на византиските цареви во донесувањето на пресудните 
црковни одлуки. Истовремено, илустрацијата на мудрите решенија на екуменските 
собори го нагласуваат катедралното значење на охридската црква и нејзината улога 
во доктринарната едукација на христијанските верници.

Често прикажувана како сцена што ја придружува претставата на Првиот еку-
менски собор, Визијата на свети Петар Александриски во светософискиот нартекс е 
насликана во горната зона на јужниот ѕид, илустрирајќи го настанот кој ја иницирал 
првата глобална доктринарна дебата во историјата на Христовата црква. Наспроти 
неа, во полукружното поле на северниот ѕид, персонификацијата на божествената 
премудрост, инспиративна за донесувањето на конциларните одлуки, го инспирира 
и покајувањето на старозаветниот цар Давид, враќајќи го меѓу правоверните божји 
следбеници. Визуелизирајќи ги стиховите од Втората книга на Царевите (12: 7-13), 
сцената на Давидовото покајание, мошне ретка во сликаните споменици од византис-
ката епоха, го збогатува фрескоансамблот на светософискиот храм со илустрацијата 
на библискиот мотив, посветен на премудроста, правоверноста и предаденоста на 
божјите начела и на религиозните правила. Во најниската зона, аскетските фигури 
на скромните пустиножители, впечатливите ликови на смерните монаси и импре-
сивните претстави на вдахновените великосхимници ја сочинуваат галеријата на 
стоечките светителски избраници, додека на источниот ѕид, ктиторската компози-
ција ги прикажува портретите на охридскиот архиепископ, неговиот духовен патрон 
свети Никола и словенските епископски првенци, Климент и Наум Охридски. 

Нежното Теоријаново сликарство базирано врз: рафинираниот цртеж, нена-
метливата пластичност на облиците, мекото контурирање на фигурите, убедливата 
визуелна експозиција на просторните ефекти во композициите, грациозниот ритам 
на движењата и светлата, проѕирната и студена колористичка палета, го исполнува 
ентериерот на светософискиот нартекс со благородните созвучја на лирската ин-
спирација, поетската атмосфера и дворската елеганција на изведените претстави. 

Елегантниот дух на формите, раздвижен со грациозната моторика на својот бес-
тежински флуид во вешто конципираните просторни квалитети на претставата, е 
едно од специфичните обележја на светософиското сликарство, кое плени со ари-
стократскиот манир во форматирањето на визуелните решенија. Протоколарната 
ритмика на композициите изнијансирана со дворската раскошност на движењата 
и свечената репрезентативност на ставовите, се главните изразни средства на поет-
ски рафинираниот ликовен манир на големиот мајстор, во остварувањето на сензи-
билниот динамички такт на прикажаните глетки. Забележителната пресметливост 
на сликарската постапка и промислената апликација на расположливите средства 
во конфигурирањето на просторните планови на сцените се основните елемен-
ти на ликовниот приод на мајсторот Теоријан во создавањето на композициските 
шеми, обележани со вешта организација на структуралните компоненти и извон-
редна координација на примарните и секундарните иконографски конституенти. 
Редукцијата на просторните обележја во дизајнирањето на претставите во полза 
на доминантната магнитуда на вешто конципираниот мизансцен е, сепак, главното 
обележје на Теоријановиот ликовен манир. Неутрализирањето на сценската заднина 
и поедноставувањето на сценографскиот декор, изнаоѓањето инвентивни решенија 
за обликување на визуелните квалитети на прикажаната глетка и акцентирањето на 
фигуралните компоненти во просторното дизајнирање на глетката се елементите на 
маестралниот ликовен потпис на мајсторот Теоријан, пионерот на аристократските 
стилски тенденции од средината на XIV столетие. 

Слични ликовни атрибути го обележуваат и сликаниот аранжман изведен 
на ѕидовите од Григориевата галерија (околу 1350 година)84, дело на зографите 
соработници на големиот мајстор и членови на неговото уметничко ателје. Иако 
сензибилниот сликарски манир на овие мајстори ги открива генезата и неодмин-
ливиот долг на нивната професионална едукација во препознатливите одлики на 
Теоријановата постапка, тие негуваат помек цртеж, поплоскато третирани ликовни 
маси и „поисплакната” колористичка гама, не напуштајќи ги амбициозните напори 
за доследно следење на сликарските поуки на својот голем учител. Распоредувајќи 
ги со извонредна умешност екстензивните илустративни моменти на Страшниот 
суд, Канонот за исход на душата од телото и Циклусот за старозаветниот Јосиф, 
Теоријановите соработници создале прекрасна и монументална ликовна визија ис-
полнета со експресивните пораки на есхатолошките учења и со сензибилниот такт 
на дворскиот сликарски израз. Со совршено чувство за организација на просторни-
от капацитет на ексонартексот во контекст на комплексно дизајнираната програм-
ска конфигурација на фрескоансамблот, авторите на сликарството во Григориевата 
галерија оствариле живописна концепција на иконографските елементи, во рамки-
те на еден чувствително конципиран и поетски рафиниран стилски идиом. 

Во таа насока, во илустрацијата на есхатолошките програмски компоненти 
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од декорацијата на ѕидовите во Григориевата галерија, Теоријановите соработници 
вешто го применуваат принципот за совршена урамнотеженост на непретенциозно 
моделираните форми. Нивната церемонијална мобилност пред ефектно структу-
рираните архитектонски кулиси го „обезбедува” флуидниот ритам во визуелната 
експозиција на дејството, постигнувајќи извонредна хармонија меѓу живописниот 
сценски аранжман и неговата течна динамичка конфигурација. Хармоничниот ри-
там на благородните гестови, свечената интеракција на достоинствените ставови, езо-
теричната свежина на сензуалните ликови и гламурозниот пулс на грациозните дви-
жења во ликовната експозиција на сцените од старозаветниот циклус за Праведниот 
Јосиф треперат со лирскиот дијапазон на својата динамичка фреквенција во раскош-
ниот свет на визуелната имагинација. Во дел од сцените на овој циклус коишто по-
седуваат екстериерни просторни обележја, пластичното обликување на глетката со 
помош на пејзажните елементи покажува речиси унифицирани форми кои, сепак, не 
отстапуваат значително од принципот на пропорционална диспозиција во аранжи-
рањето на пленеристичката панорама. Партиципирајќи во просторната структура на 
претставите со релативно скромниот дијапазон на стандардни облици, тие понеко-
гаш служат како средство за соодветно групирање на фигуралните компоненти во 
контекстуалниот дизајн на сценските изведби. Камерниот формат на претставите и 
засилената наративност во илустрацијата на прикажаните настани предизвикале вид-
лива кондензација на ликовните компоненти во аранжманот на сцените, но интер-
релацијата на предниот план и на архитектонските кулиси, а со тоа и интеграцијата 

на фигуралниот ансамбл и на сценографската опстановка на глетките се изведени со 
беспрекорна доследност во просторната организација на композициските елементи. 
Негувајќи ги рафинираните ликовни атрибути на мајсторот Теоријан, неговите стил-
ски следбеници и соработници во Григориевата галерија создале егзотичен свет на 
лебдечки форми, проѕирни бои и раскошни глетки, разлеани низ светлиот и гламуро-
зен дијапазон на нивната деликатна, грациозна и поетична уметничка изведба.

Најголемото дело на мајсторите од Теоријановото ателје е секако сликаната 
декорација на Богородичината црква во селото Матејче кај Куманово (1348-1352 
година)85, најголемиот фрескоансамбл на македонската територија од XIV век и 
еден од најекстензивните фрескоаранжмани создадени во палеологовската епоха. 
Со енциклопедиската широчина на програмската елаборација во илустрирањето 
на избраните содржини, со автентичниот приод во конфигурацијата на иконог-
рафските карактеристики на претставите, со воведувањето на нови и инвентивни 
ликовни клишеа и со сензибилниот артистички манир во изведбата на тематските 
сижеа, сликаниот ансамбл на Богородичината црква во Матејче е еден од најзна-
чајните примери на раскошната уметничка продукција на палеологовскиот период. 
Подигната во чест на мавзолејските амбиции на политички влијателната сопруга 
на српскиот владетел Душан, Елена, и украсена со фрескопрограма со деликатно 
акцентирани фунерарни алузии, оваа колосална црква, со монументалните димен-
зии на сликаниот репертоар и со извонредниот ликовен рафинман на изведените 
претстави, е вистинско ремек-дело на дворскиот стил од средината на XIV сто-
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летие. Со светлиот, проѕирен колористички спектар со сонорно студена длабочина 
на хроматските хармонии, со рафинираната моделација на формите доловени со 
ненаметлива пластичност на ликовната експресија, со сензибилизацијата на све-
тителските ликови облагородени со лирската енергија на поетизираниот ликовен 
манир, со грацилната динамика на аристократски ритмизираните фигури и со вни-
мателно избалансираната композициска структура на прикажаните глетки, фреско-
ансамблот во Богородичината црква во Матејче е еден од синонимите на врвното 
сликарско мајсторство на византискиот уметнички круг.

Иако масивните оштетувања на архитектонскиот корпус на градбата во поја-
сот на куполните изведби се рефлектирале во загубата на сликарството во висо-
ките зони на црквата, деловите од фрескоансамблот зачувани во олтарот, бочните 
капели, наосот и припратата на храмот откриваат возбудлива концепција на про-
грамскиот репертоар и впечатлива иконографска конфигурација на прикажаните 
мотиви. Бистите на Севастиските маченици во дното на 
куполата, ликот на Христос, кој во патријаршиска одо-
ра ги причестува апостолите во апсидата, илустрација-
та на Божиќната химна во протезисот, прикажувањето 
на Молитвата на проскомидијата во најсвечениот појас 
на жртвеникот и портретите на Христовите предци из-
ведени на триумфалниот олтарен лак го сочинуваат ин-
вентивно конструираниот програмски скелет на деко-
рацијата во источниот дел од црквата. Илустрацијата 
на Богородичиното апокрифно житие на ѕидовите од 
проскомидијата, прикажувањето на Архангелскиот 
циклус во ѓакониконот и придружувањето на Визијата 
на свети Петар Александриски со литургиските повор-
ки на архијереите во првата зона од сликарството на 
јужната бочна капела го дополнуваат богатиот темат-
ски концепт на олтарната декорација на храмот.

Во наосот на црквата се прикажани Празничниот 
циклус и Страсната сторија, илустрацијата на 
Христовите чуда и параболи и Посмртните јавувања, 
Богородичиниот Акатист и Апостолските проповеди, 
Авгаровата легенда и Покрстувањата на Јован Претеча, 
циклусот на Богородичиното успение, раскошно ела-
борираната ктиторска композиција и импресивната 
асамблеја на стоечките светителски фигури. На ѕи-
довите од припратата се зачувале сцените на мудрите 
дијалози и расправи во илустрацијата на Екуменските 

собори, композициите од Житието на египетскиот монашки првенец свети Антониј 
Велики, камерно конципираната библиска приказна за пророкот Илија, инвентивно 
конфигурираната Лоза на старозаветниот Јесеј, композитната Генеолошка стема на 
српската владејачка династија во која се вклучени и нивните византиски и бугарски 
предци и претставите на нежните маченички, предадените пустиножители, мудрите 
химнописци и смелите воини. Со илустрацијата на вкупно четиринаесет циклу-
си со библиска и апокрифна тематска содржина и со прикажувањето на повеќе од 
стотина ликови изведени во стоечки позиции или во допојасни изведби, сликаната 
декорација на Богородичината црква во Матејче претставува вистинска енциклопе-
дија на иконографски урнеци, естетски модели и визуелни решенија.

Во тој контекст, неодминливо треба да се спомене идеолошко-политичкиот 
дизајн на ктиторската композиција, во која свечената асамблеја на првенците на 
српската држава и на патријархатот го рефлектира империјалниот карактер на заве-
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кажувањето на тематските сижеа ја рефлектира грациозната динамика на дворската 
елеганција. Во проѕирните хоризонти на поетската меланхолија, елегичните глет-
ки исполнети со свечена, празнична атмосфера и меланхолична спиритуалност се 
растопуваат во ненаметливата динамика на протоколарните движења. Грациозниот 
дух на благородничка леснотија, меката заобленост на формите и илуминативната 
светлина на глетките станале компоненти на една раскошна илустративна панора-
ма, избликната од деликатната атмосфера на егзотична наративност. Иако симе-
тричниот аранжман на композициските елементи не е секогаш главниот принцип 
во конфигурацијата на сценските решенија, хармонично структурираниот ритам 
на движењата, постигнат со рафинираната гестикулација на прикажаните фигури, 
овозможил беспрекорен баланс на динамичките линии во изведбата на глетките. 
Заситувајќи ги различните планови на композицијата со благородната енергија на 
елегантна театралност, конзистентниот ритам на дејството ги обединил фигурал-
ните елементи и сценографијата во единствен просторен организам со извонредни 
оптички квалитети.

тнината, додека вклопувањето на дона-
торскиот аранжман во Деизисната шема 
го открива фунерарниот карактер во 
концепцијата на сликаната програма на 
храмот. Благо неконвенционалната кон-
фигурација на владетелското семејство, 
во која донаторскиот модел го држат 
царицата Елена и нејзиниот син, кралот 
Урош, додека царот Душан е прикажан 
со свитокот на основачката повелба во 
рацете, е резултат на Урошевата фор-
мална администрација врз територија-
та на која неговата мајка решила да 
го подигне својот колосален мавзолеј. 
Оттука, царицата како ктиторка и неј-
зиниот син како управник на регионот, 
ја принесуваат репликата на црквата на 
храмовиот патрон, додека царот Душан 
го обезбедува основачкиот документ, 
како врховен владетел на државата. 
Поради тоа, ктиторскиот аранжман го 
вклучува и портретот на патријархот 
Јоаникиј, како поглавар на црковната 
институција, чија улога била да ја зајак-
не идејата за нескршливата кохезија на политичката моќ и на еклесијастичката власт 
во рамките на Српското Царство. Прикажувањето на неговиот лик до претставата на 
Богородица Одигитрија како храмов патрон, секако не е случајна; како личност која 
го крунисала Душан за цар, тој со гест й се обраќа на патронката, препорачувајќи й 
ги ктиторите и нивниот благословен царски престол. Присутноста на првомаченикот 
свети Стефан во ктиторскиот аранжман, како традиционален заштитник на српската 
држава и нејзините владетели, ја потврдува светоста на династијата, манифестирана 
во цврсто етаблираната кохабитација на царскиот двор и на православната црква. 
Изведен во времето на најголемиот политички и културен растеж на Душановата мо-
нархија, ктиторскиот ансамбл во Матејче е најрепрезентативниот пример на иконог-
рафски дизајн, вообличен за прикажување на врховната слога на Царството. 

 Со специфичниот ликовен израз, пак, и со рафинираните стилски резонанции, 
сликарството на Богородичината црква во Матејче се вбројува меѓу најрепрезента-
тивните уметнички остварувања на доцновизантиската творечка епоха. Во рамките 
на аристократската сензибилност на фрескоаранжманот, хармоничниот тон во при-

РАСПЕТИЕ ХРИСТОВО, БОГОРОДИЧИНА ЦРКВА, С. МАТЕЈЧЕ, КУМАНОВO
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 Во претставите во кои ритамот на дејството имплицирал распоред на фи-
гуралниот ансамбл во цврсто структурирана композициска рамка, архитектон-
ските кулиси во вториот план на сцените претставуваат особено важен елемент за 
просторно дефинирање на изведените глетки, особено во илустрацијата на наста-
ните кои течат во континуиран редослед, без меѓусебно одвојување со бордура. 
Компактните визури на античките градови во илустрацијата на Апостолските про-
поведи и мачеништва, кои речиси и не отстапуваат од репликативно формулирана-
та матрица за симулација на фортифицираните урбани структури на древните ме-
трополи, ја сублимираат перспективната проекција во организацијата на сценскиот 
аранжман пред плиткиот простор на прикажаните настани. Притоа, примената на 
принципот на геометриски координати во конфигурацијата на архитектонските па-
норами, резултирала со воочливо компресирање во групирањето на фигуралните 
изведби во вештиот обид за просторна координацијата на фигуралните компонен-
ти. Компактното, речиси кондензирано конципирање на фигуралните групи, како 
средство за премостување на просторните проблеми во композицијата, е примене-
то со речиси беспрекорна доследност. Инвентивно дизајнираните облици на архи-
тектонските панорами во задниот план на претставите, конципирани според прин-
ципот на хармонична изнивелираност на структуралните компоненти и на декора-
тивните елементи, претставуваат соодветно конфигуриран сценографски аранжман 
за церемонијалната елеганција на илустрираните настани во првиот план на извед-
бите. Течните контури на градските ѕидини, конструирани со монолитна цврстина 
на хоризонталните линии зад парадната свеченост на глетката која го прикажува 
Враќањето на тројцата маги во Вавилон и елаборираниот систем на архитектонски-
те кулиси, кој со својата просторна експозиција ја следи протоколарната ритмика 
на поворката во претставата на Пристигнувањето на светото семејство во Египет 
од илустрираниот Богородичин акатист, се можеби најрепрезентативните примери 
на препознатливиот ликовен манир на матеичките мајстори во остварувањето на 
просторните квалитети на визуелните решенија. 

Хармонизацијата на движењата и изедначениот ритам на сценското дејство 
е уште една од препознатливите карактеристики на Теоријановата школа, во по-
стигнувањето на избалансирана динамичка констелација на ликовните елементи во 
композициските структури. Во сцените што ги прикажуваат Апостолските пропо-
веди, мисионерските првенци чекорат со неодолива леснотија на космички атлети 
пред елегантно костимираните фигури на своите слушатели. Во епизодите на илу-
стрираниот Богородичин акатист, празничната атмосфера на настаните почива врз 
ведрата нота на парадните гестови и сочниот ритам на протоколарните движења. 
Сепак, кога станува збор за динамичките ефекти на композицијата во живописот 
на Богородичиниот храм во Матејче, претставата на Христовото распетие е најреп-
резентативниот пример за совршено изнивелираниот аранжман на енергетските ли-

нии, во оптичката проекција на сценскиот дизајн. Пропорционалната диспозиција 
на фигурите, извонредниот баланс во распоредот на композициските елементи и си-
метријата на вешто пресметаните движења се обединиле во единствена слика на аго-
нијата и страдањето, доловена со неповторлива хармонија на формалните аспекти и 
на динамичките квалитети на претставата. Сугестивно моделираната анатомија на 
распнатите, тензичната гестура на римските војници и пропорционалниот замав на 
движењата на четворицата мачители пред изедначениот ритам на архитектонските 
кулиси, пулсираат со експресивниот тон на возвишена трагедија низ драматичното 
ехо на ефектната динамичка резонанца. Пробликната со студените колористички 
созвучја на боената палета, растопени низ проѕирните хоризонти на бледите валери 
и на транспарентните нијанси, трагичната празничност на Христовото распетие во 
Матејче е издигната до возвишен симбол на благородната патетика во сферите на 
аристократското уметничко творештво. 

 Сосема поинаков пристап во стилската експресија на мајсторите се забележу-
ва во изведбата на декоративниот ансамбл во олтарот и наосот на црквата посветена 
на свети Архангел Михаил и пустиножителот Гаврил во селото Лесново, во близи-
на на Кратово (1342-1343 година)86. Непосредноста на ликовниот израз, забележи-
телната доза на непретенциозен приод во решавањето на иконографските решенија 
и ведрата, разиграна просторна атмосфера во прикажаните глетки, се одликите на 
мајсторите од лесновското ателје, кои се погрижиле за настанувањето на декоратив-
ната програма на храмот. Разделувајќи ги задачите за украсувањето на црковниот 
ентериер на речиси четири еднакви делови, тие не се воздржувале од манифестација 
на својата уметничка слобода. Како резултат на тоа, лесновскиот фрескоансамбл е 
обележан со возбудливите нијанси на ликовната разновидност, забележлива во раз-
личниот пристап во третманот на ликовните компоненти. Наметливо вообличени 
и жестоко моделирани, цврсто вообличени и пластично експонирани, наивно кон-
ципирани и хаотично организирани или живописно конфигурирани и исполнети 
со свеж динамички набој на формите, творбите на четворицата лесновски мајстори 
претставуваат неделиви елементи на пикторескната сликана програма во постариот 
дел на лесновската црква.

Сликарството на храмот настанало во времето откако ктиторот ја добил се-
вастократорската титула, потврдена со инскрипцијата зачувана под донаторскиот 
аранжман, изведен на северниот ѕид од наосот. Ако се анализира концептот на 
лесновскиот ктиторијал во контекст на развојот на иконографската структура на 
донаторските аранжмани на македонската територија во текот на XIV век, тој изне-
надува со едноставноста на визуелното решение и со симплифицираниот карактер 
на иконографските конституенти. Претходно датирана во 1346-1347 година врз ос-
нова на историскиот датум кога ктиторот Јован Оливер можел да биде прогласен за 
севастократор по царската коронација на српскиот владетел Душан, лесновската 



донаторска композиција отстапува од веќе 
етаблираниот иконографски концепт, спо-
ред кој феудалните поданици се прикажани 
во конфигурација со суверенот на држава-
та. Отсуството на српскиот владетел, чиј 
хиерахиски субјект, финансискиот магнат 
и политичкиот вештак Јован Оливер ста-
нал уште во почетокот на четириесеттите 
години на столетието, упатува на сериозни 
историски и социјални причини кои може 
да се пронајдат ако се анализираат позна-
тите елементи на феудалната кариера на 
лесновскиот ктитор. Во таа насока, „ис-
клучувањето” на Душановиот портрет од 
ктиторскиот аранжман веројатно е поврза-
но со историските докази за опортунистич-
кото познанство на лесновскиот донатор 
со узурпаторот на цариградскиот престол, 
Јован Кантакузин, во времето на негови-
от најголем политички подем во периодот 
1342-1343 година. Дипломатските прегово-
ри на Јован Оливер со цариградскиот владе-
тел, како и нивните меѓусебни заложби за 
склучување династички брак меѓу нивните 
млади потомци, ја потврдуваат можноста за 
непосредно учество на византискиот цар во 
промоцијата на лесновскиот благородник 
во висок феудален господар, со угледната 
титула севастократор.

Програмската концепција на деко-
ративниот ансамбл, спонзориран од севас-
тократорот Јован Оливер во Лесново, глав-
но се темели на веќе прифатените начела за 
распоред на тематските содржини во рам-
ките на просторниот капацитет на храмот. 
Така, во рамките на куполниот аранжман 
се прикажани Пантократорот, Небесната 
литургија, пророчките фигури, бистите на 
Севастиските маченици и портретите на чет-

ДЕЛ ОД СЛИКАРСТВОТО ВО ЗАПАДНИОТ ТРАВЕЈ, ЦРКВА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ  
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212 213МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА Е. Димитрова ● С. Коруновски ● С. Грандаковска Средновековна Mакедонија

ворицата евангелисти. Во олтарот, под 
Богородичината претстава, насликани 
се Причестувањето и Литургиската 
служба на архијереите, во наосот се 
илустрирани Големите празници, 
Христовите страдања, Чудата и па-
раболите и патронскиот циклус, над 
галеријата на стоечки светители во 
првата зона. Иако, не се забележу-
ваат поголеми отстапки во однос на 
програмската конфигурација на ан-
самблот, иконографските иновации 
не отсуствуваат сосема од сликана-
та декорација на лесновскиот храм. 
Вметнувањето на фигурата на Јован 
Претеча меѓу пророчките изведби 
во тамбурот на куполата, двојна-
та претстава на Причестувањето 
во олтарната апсида: еднаш во вид 
на Благослов на даровите, втори-
от пат со актуелен перформанс на 
Евхаристијата и прикажувањето на 
ликот на Христос Архијереј во со-
служение на Малиот вход во ѓакони-
конот, се само некои од инвентивни-
те „досетки” на лесновските мајсто-
ри во креацијата на една полнокрвна 
и живописна фрескодекорација.

Во однос на нивната стилско-
ликовна ориентација, може да се 
забележат настојувањата кон една 
строга и цврста уметничка мани-
фестација, која веројатно била не-
гувана од припадниците на локал-
ните зографски ателјеа. Поделбата 
на работните задачи за изведба на 
лесновската фрескодекорација меѓу 
четворицата мајстори, го открива 
системот на хоризонтална дивизија КТИТОРСКАТА СЦЕНА ВО НАОСОТ, ЦРКВА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ПУСТИНОЖИТЕЛОТ ГАВРИЛ, С. ЛЕСНОВО, КРАТОВО
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на зоните што, секако, овозможило барем определена конзистентност во аплика-
цијата на разновидните ликовни постапки. Во тој контекст, зографот кој го извел 
сликарството во калотата и во нискиот појас на олтарната апсида се одликува со 
непосреден, но не многу вешт цртеж и со видливи, иако не нагласени деформите-
ти во моделацијата на фигуралните изведби. Неговиот колега, автор на живописот 
изведен во дното на куполата, на пандантифите и во поткуполниот простор негува 
пластични квалитети во обработката на формите, смели светло-темни оптички кон-
трасти во третманот на сценографските компоненти и вешта организација на ком-
позициските структури во изведбата на претставите. Третиот мајстор, чија задача 
била да ги наслика средните регистри од фрескодекорацијата (Страсниот циклус 

и Христовата јавна дејност), како и Причестувањето во апсидата, создава скром-
ни ликовни клишеа со наивна психолошка манифестација на ликовите и без свеж 
енергетски набој на глетките. Четвртиот, најдобар, лесновски мајстор го насликал 
патронскиот циклус со илустрација на храбрите подвизи на архангелот Михаил, го 
извел Богородичиното успение и ги создал елементите на стоечката светителска 
галерија, заедно со ктиторската композиција. Вештиот и прецизен цртеж, волуми-
озниот третман на фигурите, сугестивната психолошка екпресија на ликовите, ди-
намичкиот баланс на прикажаното дејство, филигранската обработка на деталите и 
сочниот дијапазон на колористичката палета се одликите на водечкиот лесновски 
мајстор во изведбата на енергетски живописната, ритмички хармоничната и дина-
мички моќната визија на фрескоживописот во црквата. 

Сликарството, пак, во доградената лесновска припрата (1349 година)87 се од-
ликува со силниот богословски набој во проекцијата на нови програмски компо-
ненти и ги одразува теолошките идеи на учените злетовски епископски првенци. 
Во таа смисла, под традиционалниот куполен аранжман со Пантократорот и про-
рочката низа, на просторот на пандантифите се изведени автентичните претстави 
на Учителствувањата на црковните мудреци: свети Јован Златоуст, свети Атанасиј 
Александриски, свети Григориј Богослов и свети Василиј Велики. Сместени пред 
компактно организирана сценографска заднина и прикажани во инспиративни-
от занос на своето творештво, четворицата великани на богословската мисла се 
претставени како симболични извори на христијанската мудрост од која се наситу-
ваат различните категории верници. Во источниот дел на нартексот се насликани 
Старозаветните Богородичини префигурации, во јужниот се прикажани пиктореск-
ните илустрации на последните три Давидови псалми, во северниот дел е претставен 
Баптисмалниот циклус на Јован Претеча, над стоечката зона на светители, меѓу кои 
се вклучени и портретите на првите двајца злетовски владици. На северниот ѕид на 
нартексот, во двозонски иконографски аранжман е прикажана ктиторската компо-
зиција со ликовите на, сега веќе, деспотот Јован и членовите на неговото смејство, 
под претставата на царската фамилија. Во тој контекст, наспроти невообичаено 
симплифицираниот концепт на донаторската фреска во наосот, ктиторската компо-
зиција во припратата ја потврдува хиерархиската потчинетост на донаторското се-
мејство на божествено верифицираниот авторитет на владејачката династија. Уште 
повеќе, беспрекорно изведената пропорционалност во распоредот на фигурите во 
однос на вертикалната интер-релација на ликовите од двозонската иконографска 
структура на сцената, претставува сериозна иконографска потврда за политичката 
коректност и за легално стекнатите феудални привилегии на лесновскиот моќник и 
вешт дипломатски манипулант, убавиот и харизматичен деспот Јован Оливер. 

 Внесувањето на програмските иновации и манифестацијата на новите ико-
нографски решенија во сликаната декорација на лесновската припрата, имплицира-
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Празничниот циклус и Христовата пасија се темелат на вообичаената редакција 
во прикажувањето на Христолошката тематика. Во првата зона од елаборацијата 
на фрескоансамблот, фигурите на светите исцелители, монасите и пустиниците 
се придружени со претставите на охридските духовни патрони светите Климент и 
Наум, архијерејот свети Никола, ретката изведба на света Ана Млекопитателка и 
монументалните ликови на Христос Страшен судија и престолната Богородица со 
отелотворениот Спасител. 

На западната фасада на црквата иконографската конфигурација во прикажу-
вањето на Небесниот дворец ги зазема површините на лунетата над влезот, тесниот 
појас на довратниците и ѕидните платна бочно од порталот. Претставата на цар-

ла и експозиција на соодветен стилски израз, прирамнет на префинетиот уметнички 
вкус на злетовските духовни моќници. Софистицираните теолошки идеи, вметнати 
во сложените иконографски решенија на претставите, „барале” апликација на ака-
демски конципирани и класицистички формулирани ликовни одлики во изведбата 
на фрескоживописот. Оттаму, стилските карактеристики на сликарството во нар-
тексот на лесновскиот храм ги вклучуваат: вештиот цртеж, искусната и правилна 
моделација на формите, пластичните обележја во обработката на ликовните елемен-
ти, внимателниот третман на ликовите облагородени со спиритуален енергетски на-
бој, ефектната просторна организација на композициите и сугестивната длабочина 
во изведбата на психолошките профили на прикажаните личности. Така, теолош-
ката ерудиција на злетовските црковни прелати визуелизирана низ иновативниот 
програмски концепт на декорацијата, го нашла својот најсоодветен естетски израз 
во инвентивниот иконографски дизајн и во врвното сликарско мајсторство на лес-
новските зографи. 

Една деценија подоцна, од сликарството на лесновската припрата настанал 
живописот на Богородичината црква во манастирот Заум, лоциран на југоисточ-
ниот дел од охридскиот брег (1361 година)88. Ктиториран од високиот црковен ве-
ликодостојник и првопрестолен охридски епископ, администраторот на Деволската 
епархија Григориј, фрескоансамблот на манастирот Заум е пример на ликовна твор-
ба вообличена од лирските компоненти на зографската инспирација. Како еден од 
најугледните членови на високата црковна хиерархија, амбициозниот продуцент на 
повеќе уметнички проекти во седмата деценија на XIV век, деволскиот епископ 
Григориј, се погрижил да создаде сликан ансамбл со забележителни иконографски 
новитети и со деликатна манифестација на поетски префинетата стилска експресија 
на мајсторите. Компактно во конципирањето на програмските содржини, инвентив-
но во иконографскиот третман на тематските сижеа и рафинирано во естетската 
експликација на ликовниот манир, сликарството на заумските зографи претставува 
вистински пример на елитистички дизајниран фрескоаранжман, продуциран од нај-
високите кругови на ктиторските приложници. 

Небесните суштества, пророчките фигури и евангелистите под уништената 
претстава на Пантократорот во куполата, „неракотворената” Богородичина претста-
ва, медалјоните со архијерејските портрети и Литургиската служба на епископи-
те во олтарната апсида, Визијата на свети Петар Александриски во протезисот, 
Празничниот, Страсниот, Богородичиниот апокрифен и Успенскиот циклус на ѕидо-
вите од наосот и светителските избраници во првата зона, го сочинуваат програм-
скиот концепт на сликаната декорација во храмот. Притоа, Апокрифното житие на 
Богородица е редуцирано на сцените до Воведението, Успенскиот циклус ги содр-
жи претставите на Богородичината смрт, нејзиниот Погреб и ретката илустрација 
на Средбата на Богородица и младиот апостол Јован, додека конфигурацијата на 
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скиот Деизис во просторот на лунетата, бистите на старозаветните цареви Давид 
и Соломон странично од Деизисната тријада, фигурите на апостолските првенци 
Петар и Павле под нив, аристократски костимираните ликови на светите воини на 
ѕидните површини и изведбата на младата маченичка во јужниот дел на фасадата 
се иконографските компоненти во илустрацијата на свечената тематска содржина 
на Небесниот дворец. Конципирана во двозонски аранжман, илустрацијата на 44-
от Псалм на фасадата од заумскиот храм ја дополнила иконографијата на пора-
ниот, трескавечки примерок со фигурите на Христовите апостолски следбеници, 
заокружувајќи ја тематската констелација на визуелниот дизајн со вклучувањето 
на фундаменталните светителски категории. Така, старозаветните праотци и пра-
ведници, мартирите, апостолските избраници и воините го сочинуваат свечениот 
Христов „ентураж” во претставата на светителското единство на небесниот владе-
телски авторитет.

Стилските карактеристики на заумското сликарство, изведено во ентериерот 
и на фасадата од храмот, припаѓаат на каталогот на лирската инспирација и поетски 
обоениот ликовен израз. Елегантните контури на светителските фигури, правилната 
моделација во изведбата на формите, пропорционалниот баланс на масите во ком-
позициските решенија, наметливата убавина на фацијалните компоненти во прика-
жувањето на ликовите, облиот тонус во конфигурацијата на анатомските каракте-
ристки и хармоничната гама на обоените валери се ликовните одлики на мајсторите 
- автори на заумското сликарство. Солидната организација на сцените, која почива 
на умерениот замав на движењата и на добрата организација на композициските 
елементи, рафинираната динамика на светителските гестови и благородниот израз 
на нивната фацијална експресија се носители на деликатниот енергетски набој на 
сцените, кој манифестира ведра атмосфера исполнета со лирскиот дух на поетско 
расположение. Рафинираниот тоналитет на колористичките преливи, ведрата сен-
зибилност на правилно моделираните форми и топлиот, илуминативен блесок на 
светлинските ефекти, од живописот на заумските мајстори создаваат врвна творба 
на деликатниот, поетски вдахновен и лирски вообличен сликарски сентимент. 

 Во контраст на суптилниот, лирски нежен лико-
вен израз на заумското сликарство, живописот во 

бочните капели и тремот на црквата Света 
Богородица Перивлепта во Охрид (1364-
1365 година)89, вториот голем проект на 
ктиторската иницијатива на деволскиот 
епископ Григориј, манифестира силни 
драмски ефекти во изведбата и експло-
зивна енергија на динамичкиот приод 
во градењето на композициските реше-

нија. Изведен од некое од охридските градски ателјеа, кое вклучувало поголем број 
уметници, живописот создаден во капелите и аплициран на фасадните потези од 
старата црква, ги носи одликите на експресивната инспирација, нурната во опскур-
ните длабочини на патетичниот занес. Конципирана во соодветство на просторните 
карактеристики на доградените анекси и на расположливата површина на ѕидните 
платна од фасадните регистри, сликаната декорација продуцирана од угледниот де-
волски великодостојник вклучува поголем број иконографски елементи и визуел-
ни целини, посветени на христолошки содржини, химнографски мотиви, библиски 
илустрации и есхатолошка тематика. Со разновидниот иконографски дијапазон 
и со специфичните ликовни одлики на изведбата, сликаниот ансамбл во бочните 
простории и на фасадата од охридската црква е вистински пример за творечката 
дејност на градските зографски ателјеа. 

Од елементите на програмската конфигурација на ансамблот, треба да се 
споменат илустрацијата на Празничниот циклус, претставата на светителски-
те медалјони и стоечките фигури во првата зона, специфичниот иконографски 
концепт на Светото Тројство во сводот и ктиторската композиција со охридски-
те феудални моќници на западната фасада од северната капела; во јужниот анекс, 
покрај Христолошките сцени, прикажани се раскошно костимираните дворјански 
фигури на светите воини во првата зона, додека на фасадите на храмот биле изве-
дени Богородичиниот акатист (северна фасада), Страшниот суд (јужна фасада) и 
Небесниот дворец (фрагментарно зачуван на западниот фасаден ѕид). Притоа, ме-
далјоните со претставата на трите хипостази на „единственото тројство” како ико-
нографски супститут на Пантократоровиот лик во сводот на северниот параклис, 
приклучувањето на текстуалната варијанта на воведната строфа - Проимионот во 
илустрацијата на дваесет и четирите сцени на Акатистот и нагласувањето на рајска-
та компонента во претставувањето на Последниот суд се највоочливите иконограф-
ски специфики на изведениот фрескоансамбл.

Во стилски поглед, сликарството изведено во бочните параклиси и во тремот 
на охридската црква покажува хомогена ликовна постапка изразена преку нагласе-
ниот цртеж, линеарните ефекти во моделацијата на формите, благата стилизација во 
третманот на масите и светлите колористички ефекти. Сепак, еден од зографите кој 
учествувал во декорацијата на јужната капела и ги сликал горните зони од фреско-
живописот на северниот параклис, се одвојува од своите колеги по силната автор-
ска изразност и по исклучителниот ликовен темперамент на изведбата. Предаден на 
експресивната инспирација и на емоционалниот израз, тој гори во страсниот порив 
за креација на експлозивни ликовни ефекти, доловени со нескротливата енергија 
на драматичните изразни решенија. Нервозната игра на линиите, инвазивната плас-
тичност во моделацијата на формите, распламтената интензивност на движењата и 
несмирената тензичност на вознемирените ставови се основните елементи на него-

УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА, СЕВЕРНА КАПЕЛА,  
ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА, ОХРИД
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виот приод кон остварувањето на динамичките 
синкопи, во експресивниот визуелен контекст 
на композициските формати. Жестокиот емо-
ционален набој во прикажувањето на ликови-
те, сугестивноста на телесната гестикулација 
и дисритмичниот тоналитет на нагласените 
движења еруптираат со разорната сила на една 
моќна психолошка резонанца во драматичниот 
свет на неговата ликовна визија. Свежата енер-
гија на кинетичките квалитети во дизајнирање-
то на фигуралните ставови, распламтената 
театралност на возбудените ликови и тактил-
ната интер-релација во аранжманот на свети-
телските претстави, го обоиле творештвото на 
овој мајстор со извонредна скала на динамички 
можности во структурирањето на експлозивни 
композициски решенија. Строгиот тон на фи-
гуралната мобилност ослободена од пропор-
ционалната ритмика на движењата и дисхар-
моничниот пулс на телесната гестура лишена 
од стандардизирање во експозицијата на све-
тителските ставови, кои го манифестираат не-
мирниот темперамент на мајсторот во сликар-
ството на јужниот параклис, се забележуваат 
и во живописот на Болничкиот Богородичин 
храм во Охрид (околу 1368 година), како и 
во Богородичината црква во селото Пештани 
(околу 1370 година), експлицирајќи ги фунда-
ментите на експресивната ликовна постапка на 
еден од најдобрите мајстори во втората полови-
на на XIV столетие. 

Сепак, најмаркантното дело на неговата 
творечка кариера го претставува декоратив-
ниот ансамбл на црквата Свети Димитрија 
во Марковиот манастир во скопското село 
Сушица (1376/1377 година)90. Креиран во по-
следната четвртина на XIV век, во времето по 
трагичниот колеж на реката Марица и крвави-
от погибел на христијанските витези во фури-

СЛИКАРСТВОТО НА СЕВЕРНИОТ ЅИД, ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА (МАРКОВ МАНАСТИР), С. СУШИЦА, СКОПЈЕ
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озниот поход на Османлиската армија, фрескоживописот на овој храм е вистин-
ски ликовен документ за историската трагедија на Македонија во времето на ин-
вазивните турски освојувања. Продуциран од последниот православен владетел на 
македонското подрачје, силниот и непоколеблив крал Марко, покорниот турски 
вазал, храбар воин и легенда на народните епови и на фолклорната мелопоетика, 
сликаниот аранжман на Марковиот манастир ги овоплотува длабоките бездни на 
историскиот хаос, кој, како тешка црнина, ги покрива последните децении на маке-
донското средновековие. Со специфично вообличената програмска концепција на 
сликаниот репертоар, со промислено елаборираните иконографски конфигурации 
на претставите и со жестокиот, драматичен и страстен ликовен израз, фрескоан-
самблот на Марковиот манастир ги отсликува траорните длабочини на историски-
от амбис со експресивната сила на уметничкиот израз. Создаден во периодот на 
Марковото владеење и обележан со одликите на еден моќен, впечатлив и сугестивен 
стилски израз, фрескоаранжманот на црквата Свети Димитрија претставува раско-
шен визуелен ораториум, креиран во чест на храброста и на непоколебливоста, на 
пожртвуваноста и на неодминливата историска судбина. 

Во тематската концепција на сликаната програма на храмот, историско-со-
цијалните околности на периодот на неговото настанување се рефлектираат многу-
кратно. Внесувањето на нови програмски компоненти, дислокацијата на стандард-
ните програмски елементи на декоративниот аранжман на повоочливи и посоод-
ветни места во просторниот распоред на тематиката и специфичната иконографска 
елаборација на мотивите се само некои од обележјата на инвентивно конфигурира-
ниот и автентично реализиран сликан ансамбл на Марковиот храм. Во таа смисла, 
спуштањето на Небесната литургија од нејзината вообичаена локација во куполата 
во ниската зона на олтарниот појас, треба да го нагласи значењето на Христовата 
жртва за спасот на сите негови небесни и земни следбеници. Сублимацијата на иде-
ите за небесната и за земната црква, вообличени во визурата на Великиот вход како 
најсвечен дел од Литургиската служба, секако е поттикната од желбата за обеди-
нување на сите возможни структурални компоненти во воспевањето и славењето 
на трагичната жртва на Спасителот. Поради тоа, претставата на мртвиот Христос 
во протезисот, како финалната развојна етапа во прикажувањето на Молитвата на 
проскомидијата од Љуботен и од Матејче, го прикажува реалниот жртвен принос 
распнат на Голготскиот крст и положен на мртовечкиот покров, подготвен за свече-
на литургиска комеморација. Така, олтарната декорација на Марковиот манастир 
ја илустрира церемонијата на литургискиот ритуал, давајќи му реална историска 
конотација, проектирана во идејата за Христовата смрт и нејзиното значење за во-
скресението на сите негови следбеници.

Истото експресивно значење ја обележува и илустрацијата на Празничниот 
циклус, дополнет со сцените што го прикажуваат историскиот Колеж на невините 

новороденчиња во Витлеем. Претставите на крвавиот масакр на новородените и 
амблематскиот карактер во изведбата на сцената со Плачот на мајката Рахела, се се-
како, најдраматичните иконографски елементи во визуелизацијата на Празничните 
библиски сижеа во историјата на византиското сликарство. Со специфичниот 
асамблаж на визуелните компоненти, тие, без сомнение, ја еманираат и трагичната 
димензија на Витлеемскиот настан, рефлектиран во крвавата реалност на совре-
мената историја. Во истиот контекст, на ѕидовите од наосот на храмот се илустри-
рани експресивните претстави на Страсниот циклус, Повоскресните јавувања и 
Јавната Христова дејност, а црковниот Календар е прикажан во вид на бескраен 
венец на маченички портрети, кои изникнуваат од фитоморфните чашки како цу-
тови на благородниот нектар на Христовата жртвена крв. Покрај елаборацијата на 

ПЛАЧОТ НА РАХЕЛА, ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА (МАРКОВ МАНАСТИР), С. СУШИЦА, СКОПЈЕ



224 225МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА Е. Димитрова ● С. Коруновски ● С. Грандаковска Средновековна Mакедонија

Богородичиниот акатист и Житијата на свети Димитрија и свети Никола, во кало-
тата над нартексот е прикажана претставата на Христос Логос кој ја благослову-
ва небесната трпеза за сите свои следбеници, додека на северниот ѕид е лоцирана 
ктиторската композиција, инвентивно вклопена во иконографскиот асамблаж на 
Небесниот дворец. Дваесетина дворјани ја придружуваат Деизисната тројка, царот 
Давид и ктиторското семејство во најсвечената асамблеја на стоечки светителски 
избраници во историјата на средновековното сликарство. Вклучени во протоколар-
ната свита на дворскиот церемонијал, ктиторите Марко, неговата мајка Елена и по-
којниот татко Волкашин, си го обезбедиле своето место покрај Христовиот престол, 
во бесмртните сфери на Небесното царство. 

За прикажување на експресивната тематика на иконографските мотиви, ав-
торите на сликаната декорација на Марковиот манастир избрале определена палета 
на ликовни средства, соодветни на драматичната констелација на тематските ком-
поненти. Поради тоа, сликарството на храмот гори во пламенот на нескротливата 
динамика, на неутешната анксиозност и на експлозивниот израз на емоционалните 
резонанции. Еден цел свет на страсно вообличени форми и контрастни оптички 
ефекти, симнат од небесните хоризонти на библиските приказни и фрлен во ек-
статичните длабочини на човечкото страдање, ја исполнува илустрацијата на еван-
гелските настани со немирните нијанси на драматичниот емоционален вортекс. 
Разорната енергија на волумиозно моделираните облици, инвазивната динамика на 
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те во изведбата на експресивни динамички ефекти во композициите. Неутешната 
Рахела, која со очаен гест на родителска болка гласно ги оплакува своите заклани 
деца, е воздигната до неповторлив визуелен симбол на врвна трагедија, до трагичен 
амблем на библиската историја и на вистинското човечко страдање. 

Симиларна улога имаат и хистероидната палавост, анксиозната гестикула-
ција, паничната вознемиреност и жестоката суровост на ликовите прикажани во 
сцените од Христолошките циклуси, откривајќи го широкиот дијапазон на драма-
тични изразни можности во постигнувањето на екстатичниот ритам на прикажани-
те глетки. Искршените контури во проекцијата на композициските елементи, екс-
плозивниот немир на пластично експонираните форми, дисбалансот на ликовните 
маси во структурирањето на визуелните концепти и тензичната разбрануваност на 
пејзажните компоненти ја нагласуваат драматичната интензивност на глетките во 
разиграниот просторен аранжман на претставите. Вртлогот на експресивните чув-
ства доловени преку сугестивната психологизација на ликовите и незапирливата 
драматика на ритмичките дисонанции остварена со инвазивниот моторички набој 
на фигурите, се најкарактеристичните одлики на жестоката динамичка резонанција 
во сликарството на Марковиот храм. Строгата колористичка тензичност на пале-
тата и нестивнатиот крик на комплементарните боени контрасти го претставуваат 
завршниот ликовен елемент во постигнувањето на колосално моќната и патетично 
експресивна сликана декорација на Марковиот храм. Настаната во времето на тво-
речкиот климакс на анонимниот охридски мајстор, кој со членовите на своето зо-
графско ателје го извел фрескоансамблот во времето на најдраматичните историски 
настани во Марковата држава, сликаната панорама на црквата Свети Димитрија е 
едно од ремек-делата на доцновизантискиот живопис. Истовремено, таа претставу-
ва и автентичен визуелен документ за одразот на современите историски настани 
врз сензибилното ткиво на уметничката креација. Во тој контекст, со разорниот 
ритам на ликовниот ракопис, со жестоката деформација на експресивно модели-
раните форми и со вознемирувачкиот психолошки набој на прикажаното дејство, 
живописот на Марковиот манастир го најавува крајот на уметничкото творештво 
на средновековна Македонија. 

 Околу една деценија по завршувањето на фрескоансамблот во ентериерот 
на храмот, настанала и ктиторската композиција насликана на јужната фасада, над 
бочниот влез во градбата. Ако вклучувањето на ктиторските портрети во комплекс-
ната иконографија на Небесниот дворец изведена во ентериерот, подразбирала суп-
тилна теолошка алузија за неопходноста на божјата помош за владетелскиот престол 
во турбулентните времиња на отоманската инвазија, вториот донаторски ансамбл, 
насликан околу 1389-1390 година, има многу потранспарентна политичка порака. 
Конструиран од портретите на кралот Марко и неговиот покоен татко Волкашин и 
дополнет со полукружната низа на светителски допојасни фигури кои го врамуваат 

фигуралните аранжмани и еруптивната интензивност на движењата станале глав-
ни обележја на една од најекспресивните сликани панорами во уметноста на XIV 
век. Динамичниот комплекс на композициските елементи, жестокиот ритам на дви-
жењата, сугестивната гестикулација на фигурите и психолошката длабочина на из-
разот се одликите што ја креираат драмската тензија на претставите, проникнувајќи 
ги со атмосфера на вистинска човечка трагедија. Сценскиот перформанс на лико-
вите, страсно предадени на експозиција на силни чувства, извира од горчливиот 
изблик на тензија, нескршлив во неговата сурова енергија на безнадежност и очај. 
Така, сите композициски елементи се обединети со експресивната моќ на возбудлив 
и неизвесен театарски спектакл воздигнат од амбисот на екстатичното страдање. 

Желбата за длабока емоционална експресија на библиските илустрации во 
сликарството на Марковиот храм, резултирала со конструкција на едноставни ком-
позициски шеми со цврста кохезија на структуралните компоненти и со нагласена 
едноставност на сценографските елементи. Жестокиот вртлог на фигуралните дви-
жења, кој ги обзема ликовите во нивниот напор да ја оживеат експресивната траге-
дија на сценската изведба, предизвикал симплификација на архитектонските кулиси 
во вториот план на композициите. Поради тоа, прикажувањето на Христолошките 
настани покажува редукција на расположливиот дијапазон на сценски декор со цел 
да се нагласат динамично структурираните фигурални аспекти на композицијата. 
Запоставената улога на архитектонската заднина во реализацијата на просторните 
ефекти на претставите во полза на засилената емотивна структура на фигуралните 
елементи се рефлектирала во речиси монотоната силуета на сценографијата како 
неутрален фон за проекција на драмското дејство на глетките. Дури и во претста-
вите во кои архитектонските кулиси се поелаборирани, запоставувањето на фор-
малните аспекти во нивното прикажување влијаело врз недостигот на просторните 
квалитети во конструкцијата на сценските ефекти. Иако декоративниот третман на 
сценографијата не е сосема исклучен, репетитивните матрици на орнаменталниот 
украс не даваат значаен придонес во надминувањето на монотониот ритам на кон-
струираната сценографија. 

 Од друга страна, пак, вештината на мајсторите во дизајнирањето на една рас-
кошна амплитуда на динамички квалитети во конципирањето на композициските 
матрици, во Марковиот манастир ја достигнала својата кулминација. Енергичниот 
цртеж во доловувањето на формите, развиорената страст на линијата во дескрипција-
та на сценските компоненти, нестивнатиот контраст на оптичките ефекти и резо-
нантниот ритам на пејзажните елементи, се главните координати на драматичниот 
енергетски набој на ликовните визури во сликарството на Марковиот храм. Суровиот 
замав на движењата на немилосрдните крвници и патетично развиорените ставови 
на очајните мајки во циклусот кој го илустрира Колежот на витлеемските новоро-
денчиња се типични репрезенти на инвентивниот ликовен вокабулар на мајстори-



ликот на храмовиот патрон, ексте-
риерниот ктиторски ансамбл на 
Марковиот манастир е обеле-
жан со ексцентрична иконог-
рафија, непозната во поста-
рите донаторски аранжмани 
на македонската територија. 
Надоврзувајќи се на своите 
претходници кои ја извеле 

сликаната декорација во 
ентериерот на храмот, 

авторот на фасадниот 
ктиторијал посегнал 
по нови и инвентивни 

иконографски модели 
за експликација на ком-
плексниот историски мо-
мент, со помош на соод-
ветни и деликатно конци-
пирани ликовни средства. 
Имено, во донаторската 
претстава, покрај осно-
вачката повелба, кралот 
Марко држи и масивен, 
окован рог, како алу-
зија на старозаветниот 
рог на помазанието, 
славниот атрибут на 
владетелската моќ 

на библиските кра-
леви. Насликан како 

симболична потврда 
на идејата за привиле-
гиите на кралот Марко, 
единствениот легитимен 

христијански владетел на 
освоената територија по 
смртта на неговите поли-
тички противници во бит-
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декорација во храмот. Неговиот ликовен манир, препознатлив и во изведбата на чле-
новите на ктиторската фамилија, е сериозна потврда за датирањето на фрескодеко-
рацијата на црквата во времето по 1365 година, кога моќниот Волкашин ја поделил 
власта со помалку амбициозниот и нерешителен цар Урош. 

Во програмската концепција на живописот се забележува силно влијание од 
фрескодекорацијата на црквата посветена на свети Архангел Михаил во Лесново, 
под чија црковно-административна управа се наоѓал псачкиот храм. Затоа не из-
ненадува преземањето на некои од програмските компоненти оригинално апли-
цирани на ѕидовите од Злетовскиот епископски центар во Лесново, и нивното 
пресликување во рамките на живописаниот ансамбл на црквата во Псача. Во таа 
смисла, претставите на Учителствувањата на црковните отци Григориј Богослов, 
Василиј Велики и Јован Златоуст, зачувани на пандантифите под куполата на 
нартексот, се директни „зајмувања” од Лесновската автентична иконографија. 
Визијата на пророкот Језекил од куполниот појас на псачката декорација е, исто 
така, „варијанта” на постариот, лесновски примерок, но иконографското влија-
ние на лесновското сликарство се забележува и во изборот и конфигурацијата на 
светителите од стоечката зона. Иако е тешко оштетена декорацијата на црквата, 
зачувани се доволно елементи за да се реконструира програмскиот контекс, кој ги 
опфаќал куполниот и олтарниот дизајн, Празничниот и Страсниот циклус, илу-
стрираното Житие на патронот, маченичките бисти и светителските избраници во 
првата зона од фрескоживописот.

Зографите - автори на фрескодекорацијата, го извеле тематскиот опус на 
псачкото сликарство со голема доза на творечка вештина, завидно мајсторско ис-
куство и со забележлива непосредност на ликовниот израз. Негувајќи прецизен 
цртеж, внимателна моделација на формите, пластични акценти во волуменозниот 
третман на фигурите, убедлив психолошки набој во изведбата на ликовите и свежа 
и сочна колористичка палета, псачките мајстори создале сликана декорација обеле-
жана со живописните нијанси на креативната инвенција. Правилниот цртеж скриен 
под бујното ткиво на ликовната постапка, филигранското мајсторство во изведбата 
на деталите, восхитувачки прецизната елаборација на елементите од прикажаната 
костимографија и пластичните квалитети во обработката на формите се најпре-
познатливите одлики на раскошниот уметнички ракопис на псачките зографи. 
Пропорционалната конфигурација на композициските структури, доследноста во 
пластичниот третман на облиците, умерениот ритам на движењата, конзистентната 
енергија на цртежот и разбрануваниот сјај на колористичките преливи го вбројуваат 
псачкото сликарство меѓу најубавите ликовни остварувања од втората половина на 
XIV век на македонската територија. 

Сепак, најголемата доблест на водечкиот мајстор на псачкото зографско 
ателје ја претставува неговата вештина во конфигурацијата на психолошки моќ-

ката на Косово (1389 година), окованиот рог претставува амблем на Марковиот 
суверенитет и на неговиот од Бога заштитен владетелски трон. Обележан со ликов-
ните одлики на славниот зограф и угледниот митрополит Јован, кој ги насликал и 
петте престолни икони за иконостасот на црквата, ктиторскиот ансамбл на фасада-
та од Марковиот храм, со пластичната интензивност на формите и со топлите коло-
ристички созвучја, го претставува финалниот елемент на исклучителната сликана 
декорација на Марковиот манастир. 

Во рангот на репрезентативните фрескоансамбли, пак, настанати во времето 
на Марковиот татко, кралот Волкашин, се вбројува сликаната декорација на црква-
та Свети Никола во Псача кај Крива Паланка (1365-1371 година)91, еден од најинте-
ресните и највпечатливи ликовни аранжмани, спонзорирани од претставниците на 
највисоките благороднички социјални слоеви. Судејќи според ктиторската компо-
зиција насликана на јужниот ѕид од припратата, властелинското семејство собрано 
околу иконата на храмовиот патрон го донира црковниот модел на својот фами-
лијарен заштитник, во присуство на владетелите - царот Урош и кралот Волкашин, 
прикажани на спротивниот, северен ѕид. Притоа, двајцата ктитори, севастократорот 
Влатко и кнезот Паскач, се придружени со членовите на своите семејства, елегант-
ната севастократорка Владислава, благородната кнегиња Озра и трите синови на 
севастократорската двојка. Блиските фацијални обележја во претставата на порт-
ретите на двајцата ктитори и генерацискиот јаз на нивните возрасти, како и „се-
мејното” окружување околу иконата на свети Никола, недвосмислено упатуваат на 
блискиот фамилијарен однос меѓу моќниот севастократор и стариот кнез. Нежниот 
гест на возрасната кнегиња, со кој таа го милува едното од трите прикажани деца, 
само ја потврдува веројатната претстава на трите генерации на севастократорско-
кнежевското семејство. 

Идејата, пак, за постарото датирање на сликарството во црквата за речиси 
една деценија, од она што по дефиниција се врзува за сликаната декорација врз ос-
нова на заедничкиот портрет на двајцата прикажани владетели (1365-1371 година), 
не може да биде аргументирано потврдена. Претпоставката дека портретот на кра-
лот Волкашин дополнително бил насликан врз оригиналната претстава на царицата 
Елена по неговото крунисување, односно дека Волкашиновиот портрет претставува 
пресликување на постариот царичин лик, иако предизвикувачка, нема сериозни оп-
равдувања. Покрај тешко прифатливата идеја за прикажувањето на Урошевата мајка 
како калуѓерка, што би било некомпатибилно со долгата традиција на Немањиќата 
историска портратура, идентичните стилски белези во прикажувањето на ликовите 
на стариот крал и на младиот цар, се повеќе од доволно сведоштво за идентичниот 
ликовен ракопис на изведбата, што сериозно й противречи на споменатата хипоте-
за. Оттука, портретите на царот Урош и на неговиот совладетел, кралот Волкашин, 
се изведени од еден ист зограф, истовремено кога настанала и останатата сликана 
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ни, емоционално доследни и визуелно убедливи портретни карактери. Внимателно 
моделирани и изведени со голема доза на реализам во третманот на фацијалните 
белези, историските портрети на псачкиот мајстор блескаат со харизмата на своја-
та социјална и политичка моќ низ сугестивната ликовна енергија на неговата тво-
речка постапка. Стројни во однос на телесната архитектоника и на анатомските 
обележја и силни во еманацијата на реалните, портретни карактеристики, ликовите 
на псачкиот зограф се вбројуваат меѓу најрепрезентативните историски карактери 
на балканскиот среден век. Во таа смисла, членовите на семејната група во кти-
торската композиција пленат со маркантната фацијална експресија и со достоин-
ството на своите елегантни ставови. Надмената убедливост и претенциозниот израз 
на мажествениот лик на севастократорот Влатко, сталожениот и веќе уморен образ 
на стариот кнез Паскач, благородната смиреност и женската топлина на кнегињата 
Озра и одмерената непосредност на стројната севастократорка Владислава се најза-
бележителните естетски средства на мајсторот во психолошката проекција на кти-
торите на храмот. Црвеното кадифе опточено со бисерен вез кое ја покрива моќната 
фигура на властелинот Влатко, меката црвена свила која ја обвиткува раскошната 
става на неговата сопруга, маслинесто-зелениот сомот и цврстите, кожени каиши 
на детската облека говорат во прилог на внимателниот и чувствителен приод на 
мајсторот во обработката на прикажаните костими. 

Уште поимпресивен е неговиот ликовен третман во прикажувањето на порт-
ретите на двајцата владетели. Силниот и привлечен цар Урош и ситниот и старечки 
одбивен крал Волкашин, по сè изгледа, биле огромен предизвик за псачкиот мајстор, 
кој се надминал и самиот себеси во претставувањето на нивните историски ликови. 
Прикажувајќи ги еден до друг, на тесниот простор од северниот ѕид на припратата, 
тој ги насликал впечатливите фацијални белези на обајцата, проектирајќи ги во нив 
големите историски спротивности на нивните владетелски карактери. Високиот, 
крупен и мажествен Урош, со нежниот, бледникав лик и со меката црвена коса и 
малиот, заслабнат и остарен Волкашин со седите прамени во кои втонало неговото 
збрчкано лице, бликаат со непосредните обележја на карактеристичниот физикус 
на двајцата владетели. Меките контури, сензуалниот израз и пасивната психолошка 
релаксираност на Урошевиот лик vis-a-vis остриот поглед, остроумниот израз и тен-
зичното внимание на итриот Волкашин, пак, ги откриваат „историските” одлики на 
нивните политички авторитети. Убавината и сензуалната немоќ наспроти мудроста 
и снаодливата лукавост, физичката привлечност наспроти искуството и итрината се 
маркантните естетски контрасти, со кои генијалниот псачки мајстор го доловил ис-
торискиот кредибилитет на двајцата владетелски истовременици. Во 1371 година, 
кога едниот од нив гине на Марица, а другиот умира под неразјаснети околности, 
нивните портрети блескале во мракот на псачкиот храм со ненадминатиот раскош 
на маестралната уметничка изведба на нивниот автор. 

ЦАРОТ УРОШ И КРАЛОТ ВОЛКАШИН, ЦРКВА СВ. НИКОЛА, С. ПСАЧА, КРИВA ПАЛАНKA
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Авторот, пак, на фасадната ктиторска фреска со ликовите на кралевите 
Волкашин и Марко во Марковиот манастир, митрополитот и зограф Јован го дос-
тигнал климаксот на своето творештво во сликаната декорација на црквата Свети 
Андреја на Треска (1388/1389 година)92, создавајќи го последното ремек-дело на 
средновековниот живопис пред целосниот колапс на македонската територија по 
воспоставувањето на османлиската власт. Камерен според своите димензии, речиси 
традиционален во однос на програмската концепција, обележан со веќе проверени 
и конзумирани иконографски решенија и маркиран со вредни документарни пода-
тоци за неговата продукција, фрескоансамблот на манастир Андреаш ги воплотува 
епските височини и монументалната ликовна визија на сликарот Јован, последната 
репрезентативна личност на македонското уметничко средновековие. Оставајќи ги 
податоците за своето учество во реализацијата на фрескодекорацијата во храмот во 
вид на инскрипција испишана над протезисната ниша, скопскиот митрополит и хи-
перталентиран зограф Јован ја создал својата најмаркантна ликовна творба. По извед-
бата на делови од сликаната декорација на варошкиот Свети Димитрија (околу 1380 
година), тој ја напушта Прилепската област од каде што и самиот потекнувал и доаѓа 
во Скопје за да ја продолжи својата свештеничка и уметничка кариера. Титулиран со 
високото звање митрополит и ангажиран од членовите на Марковото семејство за по-
веќе уметнички проекти, зографот Јован го извел ансамблот на манастирот Андреаш 
за помладиот Волкашинов син, кон самиот крај од деветтата деценија на XIV век. 

Поради ограничените просторни капацитети на црковниот ентериер, фреско-
репертоарот на декоративната програма е многу едноставен. Небесните суштест-
ва, пророците и евангелистите во куполниот појас, Богородичината претстава и 
Литургиската служба на архијереите во олтарот, Празничниот и Страсниот циклус 
на ѕидовите, зоната со допојасни светителски претстави и стоечките фигури на све-
тите воини, евангелистите и апостолите во најнискиот регистар се структуралните 
компоненти на сликаната програма, елаборирана низ живописно конфигурираните 
ѕидни површини на триконхалниот храм. Прикажувањето на педесетина бисти на 
угледните претставници на светителските категории на мачениците, монасите, ис-
посниците, химнографите и епископите, како и инвентивното групирање на стоеч-
ките светителски избраници лоцирани под нив, говори во прилог на рационалното 
искористување на просторните можности на храмовиот ентериер. Притоа, светите 
воини се ситуирани во западниот дел од наосот, на бочните ѕидови, архангелите го 
чуваат влезот на западниот ѕид, евангелистите Јован, Марко и Лука придружени од 
апостолот Павле се сместени во јужната конха, а храмовиот патрон, првоповикани-
от Христов апостол Андреја, евангелистот Матеј, апостолот Петар и Богородица се 
насликани на полукружниот ѕид од северната конха.

Во гламурозно енергизираната нарација на фрескоансамблот во Свети 
Андреја, креативната имагинација на митрополитот Јован ги пробликнува евангел-

СВ. АНДРЕЈА И ЕВАНГЕЛИСТОТ МАТЕЈ, ЦРКВА СВ. АНДРЕЈА, МАТКА, СКОПJE

ските сцени со академска конзистентност во изразот и со нагласена педантност во 
изведбата на темите. Со совршената архитектоника во создавањето на формите, со 
просторниот еквилибриум во конструкцијата на сцените, со хармоничниот ритам 
на композициските структури и со рафинираниот спектар на оптички ефекти, илу-
стрираната приказна за Христовиот живот и неговите страдања се разлева по ѕидо-
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вите на црквата како живописен водопад на инвентивни естетски решенија и ненад-
минати ликовни квалитети. Внимателното моделирање на формите, беспрекорната 
организација на композициските елементи, инвентивно елаборираните архитектон-
ски панорами и сочната заситеност на боените ефекти, создале свет на вешто ком-
понирани глетки, со гламурозно структуриран карактер на епска експресија. Со 
совршено конфигурираната сценска поставка во прикажувањето на илустрираните 
настани, со моќниот енергетски набој во претставувањето на светителските фигури 
и со сензибилно меланхолизираните ликови, сликарството на манастирот Андреаш 
претставува извонредна и ефектна визуелна панорама исполнета со ведриот дух на 
елитна христијанска свеченост. 

Колосалните фигури на светителите монументални во својата моќна телесна 
анатомија, сензуални во фацијалниот израз и енергични во урамнотежените дви-
жења, ги оживуваат класично структурираните композиции со луксузниот ритам на 
празнична атмосфера. Обележани со живописната енергија на нивните ставови, со 
монументалниот интензитет на гестовите и со благородниот темперамент на емо-
ционалниот израз, тие ги играат своите животни улоги во гламурозниот ликовен 
перформанс на Христовата сотериолошка мисија за човештвото. Ефектната плас-
тичност на движењата и ексклузивното чувство за благороден патос на ликовите во 
сцената која го прикажува Симнувањето од крстот, доловени со извонредна перс-
пективна илузија и беспрекорен просторен аранжман на фигурите, како и речиси 
протоколарниот ритам на вештиот фигурален распоред во глетката на Исмевањето, 
остварен со безгрешна рамнотежа во диспозицијата на масите, се само некои од 
примерите на исклучителниот уметнички вокабулар на мајсторот Јован во неговите 
заложби да ги експлицира драмските ефекти на прикажаното дејство. 

Раскошно елаборираните архитектонски панорами во вториот план на 
претставите, тридимензионалната проекција на нивните структурални компоненти 
и беспрекорните просторни квалитети во визуелниот впечаток на сцените се, исто 
така, важни компоненти на ликовниот јазик на митрополитот Јован зограф. Притоа, 
вешто координираниот асамблаж на сценографските компоненти и гламурозно кон-
струираните сценски кулиси партиципираат во празничниот дух на прикажаната ат-
мосфера со монументалниот карактер на формите и со рафинираните одлики на нив-
ната декоративна концепција. Во рамките на рационално организираниот формат на 
композициските решенија, тридимензионалната проекција на просторните каракте-
ристики е изведена со геометриска прецизност во конструкцијата на вториот план 
на сценските визури. Во таа смисла, илузионистичките акценти на архитектонскиот 
декор, пикторескната неформалност во изведбата на екстериерните обележја и из-
вонредниот просторен распоред на фигурите во Тајната вечера, говорат во прилог на 
ненадминатото мајсторство на зографот во доловувањето на перспективниот склад 
на композициските елементи. Беспрекорно остварената координација на простор-

ниот аранжман во прикажувањето на фигуралниот ансамбл и тенденциозното вклу-
чување на парчиња мебел меѓу првиот план и архитектонските кулиси на сцената 
со Симнувањето на мртвиот Христос од крстот, се ефектните средства на мајсторот 
Јован за оптичка екстензија на композициската длабочина во претставата.

Обележано со ексклузивната експозиција на видливата реалност во претста-
вите и фундирано врз начелата за академска доследност во конципирањето на ком-
позицискиот аранжман, сликарството на зографот Јован се навраќа на ликовните 
принципи од првата половина на XIV столетие, оживувајќи го нивниот креативен 
потенцијал на самиот крај од средновековната епоха. Оттука, и во доменот на дина-
мичките квалитети на изведбата, тој аплицира смели решенија кои не заостануваат 
зад неговите ефектни просторни композициски остварувања. Ведрата сензибилност 
на прикажаните глетки, совршената рамнотежа на ликовните елементи и вештиот 
асамблаж на сценографските конституенти, се обединети со помош на умерениот и 
одмерен ритам, кој пулсира со хармонични резонанции низ живописното ткиво на 
композициските решенија. Отмениот карактер на движењата, живописната енергија 
на ставовите, монументалната широчина на гестовите и достоинствената воздржа-
ност на емоционалната експресија во прикажувањето на светителските ликови, се 
главните елементи на Јовановиот пристап во градењето на неговата рамномерно 
динамизирана и сочно ритмизирана ликовна визија. 

СИМНУВАЊЕТО ОД КРСТОТ, ЦРКВА СВ. АНДРЕЈА, МАТКА, СКОПJE
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Елегантната одмереност на свечените движења и контролираната рамнотежа 
на телесната гестура која ги одликува светителските фигури, го претставува струк-
туралниот темелник на динамичкиот статус во изведбата на композициските струк-
тури. Енергично во изразот и раскошно по креативниот капацитет, творештвото на 
зографот Јован во Андреаш е пример за елитниот приод на мајсторот кон дизајни-
рањето на визуелните концепти. Монументалниот дух на облиците и разиграната 
анатомска архитектоника на фигурите ги исполниле композициите на андреашкото 
сликарство со атмосфера на свечена ведрина, доловена преку конзистентниот ри-
там на движењата и умерениот замав на кинетичките квалитети. Темпераментната 
интеракција на апостолите во Тајната вечера, атлетската еластичност на движењата 
во Исмевањето и живописната гестикулација на фигурите во Миењето на нозете, се 
само дел од богатиот репертоар на изразни средства, со кои авторот ги динамизира 
стандардните иконографски концепти на претставите. Хармоничниот корелат на 

церемонијалната моторика во изведбата на светителските ликови од Успението и 
ненадминатиот еквилибриум на телесната експресија во Симнувањето од крстот, се 
најрепрезентативните примери на Јовановото мајсторство во остварувањето на от-
мените динамички созвучја на композициските структури. Со благородниот набој 
на пиктуралната ликовна енергија и со вештата координација на структуралните 
компоненти и формалните одлики на изведбата, андреашкото сликарство блеска 
со раскошниот дијапазон на динамичките квалитети во колосалната уметничка ви-
зија на неговиот автор. Сензуалната возбуденост на визуелните решенија и епската 
резонанца на динамичкиот композит во сликарството на митрополитот Јован во 
Андреаш, растопени во благородно разбрануваните нијанси на сино обоените коло-
ристички хоризонти, ги претставуваат најпрепознатливите авторски референции на 
врвните творечки дострели, остварени од последниот голем уметнички авторитет 
на македонското средновековие. 

Последниот значаен фрескомонумент на македонската средновековна умет-
ност е сликаниот аранжман на црквата Свети Константин и Елена во Охрид (око-
лу 1400 година)93, продукт на заложбите на едно угледно ктиторско семејство да 
остави репрезентативна трага во културниот живот на градот, во самиот крај на 
медиевалната епоха. Познати по негувањето на православната традиција и по ан-
гажманот во хуманитарните активности организирани од црковната институција, 
донаторот Партениј и неговата мајка, свештеничката Марија, заедно со ранопочи-
натиот ктиторов син, малиот Михаил, се портретирани на јужниот ѕид од храмот, 
во ликовен формат на визуелна молитва, насликана во слава на божјото милосрдие. 
Почитуваниот духовник Партениј, со моделот на црковната заветнина во рацете, со 
поддршката на својата мајка, свештеничката Марија, прикажана зад него и со ликот 
на покојното дете претставено под архитектонската реплика на храмот, му ја при-
несува својата донација на Христос, примајќи го неговиот безрезервен благослов. 
Невообичаено структурирана и специфично дизајнирана, идејно конзистентна и ви-
зуелно експликативна, ктиторската композиција од Свети Константин и Елена ги 
претставува духовните поклоници од трите генерации на едно охридско семејство 
во ритуалниот чин на нивниот донаторски перформанс. Податоците за амбициоз-
ното учество на ктиторовата мајка, свештеничката со презвитерски чин Марија, во 
здравствените и добротворни активности на некои од градските енории, е довол-
но сведоштво за нејзините ангажмани во организацијата на социјалниот живот во 
Охрид на самиот премин од XIV во XV век. Во тој контекст и посветата на нивната 
заветнина на светите патрони на христијанската вера, царот Константин и неговата 
мајка Елена, го акцентира заедничкото дејствување на семејната двојка во верскиот и 
културниот живот на архиепископскиот центар кон крајот на средновековната епоха.

Во малиот храм посветен на светите Константин и Елена, сликаната програ-
ма е редуцирана на олтарниот концепт, илустрацијата на Големите празници, при-
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кажувањето на настаните од Страсните евангелија, фризот со светителски бисти, 
стоечката галерија на светителски фигури и декоративниот модел во украсувањето 
на попречниот свод. Притоа, може да се забележи дека мајсторите рационално го 
поделиле расположливиот простор на храмот, аранжирајќи ги елементите на фрес-
коансамблот во согласност со скромниот капацитет на внатрешните ѕидни површи-
ни. Така, Богородичината фигура ја сместиле над Литургиската служба во олтарот, 
сцените од Празничниот циклус ги распоредиле на сите четири ѕида, Страсните на-
стани ги илустрирале на бочните ѕидни платна, а во првата зона конципирале една 
интересна галерија на стоечки светителски фигури. Меѓу нив, храмовите патрони, 
царот Константин Велики и христијанската добротворка и негова мајка Елена, се 
насликани на најсвечената локација, покрај олтарната зона на јужниот ѕид, а веднаш 
до нив се прикажани свети Никола и охридскиот духовен патрон свети Климент. На 
северниот ѕид, покрај Деизисната композиција, биле претставени светите воини, а 
на западниот, своето место го добиле светите монаси како духовни заштитници на 
храмовиот ктитор. 

 Во попречниот свод на црквата е прикажана Небесната литургија, во која це-
лестиалните авторитети го служат свечениот ритуал, врамувајќи ја претставата на 
Светите Тројца, лоцирана во центарот на сводната конструкција. Оваа иконографска 
досетка во програмското формулирање на сликаната декорација во храмот, претста-
вува ефектна супституција на куполната програма во попречниот полуцилиндар на 
градбата. Експресивните ликови на Отецот, Синот и нивниот „заеднички медиум”, 
гулабот на светиот Дух инвентивно вклопен во приказот на Хетимасијата, врамени 
во медалјони и придружени од апостолскиот тетраморф, се вообличени во импре-
сивна визија на доктринарната идеја за „тројното единство на единствените Тројца”. 
Рефлектирајќи ги православните ставови експлицирани на теолошките дебати за 
учеството на светиот Дух во осветувањето на евхаристичните дарови, оваа автен-
тична композиција во сводот на охридската црква, ја одразува ортодоксната убедли-
вост наспроти литургиските несогласувања на папскиот престол. Прикажувањето на 
Отецот, на Синот и на Приготвениот престол со зооморфниот симбол на светиот Дух 
претставува визуелна потврда на легитимитетот на православната литургиска служ-
ба, а симболичните прикази на четворицата евангелисти ја вообличуваат оваа сцена 
во вистински програмски супститут на непостојната куполна декорација.

Мајсторите кои ја извеле сликаната декорација на црквата Свети Константин 
и Елена припаѓаат на некоја од охридските градски работилници и ги претставуваат 
експресивните ликовни движења во уметничкиот живот на архиепископскиот цен-
тар од крајот на XIV век. Вешти во цртачкото мајсторство, искусни во моделацијата 
на облиците и воздржани во колористичките експерименти, тие се наследници на 
стилските разбирања на своите постари колеги, кои работеле за Григориј Деволски 
во северниот параклис на Света Богородица Перивлепта. Иако нивни ученици во 
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ИКОНОПИСНО тВОРЕШтВО 

Во доменот на иконописното творештво, богатството на креативните идеи и 
на ликовната имагинација на македонското подрачје е транспонирано во репрезен-
тативниот трезор на иконописни творби, кои, според своите уметнички квалитети, 
се вбројуваат меѓу највредните дела на византиското штафелајно сликарство од 
доцновизантиската епоха. Обележани со треперливиот талент и со филигранската 
креативна вештина на нивните мајстори, тие ги рефлектираат стилските трендови 
кои во XIII и XIV век циркулираат и во македонското фрескосликарство. Создадени 
во интимните простори на локалните иконописни работилници или донесени од 
блескавите дворски ателјеа на угледните цариградски мајстори, иконите од маке-
донската колекција ги претставуваат врвните творечки дострели на една сликарска 
дисциплина, која го воплотува најдлабокиот порив за спиритуална егзалтација во 
сферите на креативниот израз. 

Импортирани иконописни дела

Од иконописните творби кои поседуваат карактеристики на цариградското 
ликовно творештво од средината на XIII век, претставата со ликот на Христос 
Пантократор од 1262/1263 година (Охридска галерија на икони)94 ги еманира 
препознатливите белези на монументалниот стил, негуван во репрезентативните 
зографски студија на византиската метропола. Нарачана од охридскиот архиепис-
коп Константин Кавасила и продуцирана во монументален формат за олтарната 
преграда на катедралниот храм, оваа икона го визуелизира моќниот лик на воскре-
снатиот Спасител со енергичниот јазик на ликовното мајсторство. Пластичните 
акценти во моделацијата на контурите, суптилните тонални аспекти во постигну-
вањето на фацијалната експресија и рескиот звук на комплементарните нијанси во 
дизајнирањето на прикажаниот костим се обележјата на монументалниот уметнич-
ки израз на нејзиниот анонимен автор. Користењето на белите цртички, аранжи-
рани околу очниот појас на претставениот Исусов лик, непознати во современото 
византиско иконописно творештво, се карактеристичните, иновативни средства на 
иконописниот мајстор во постигнувањето на автентичните и ефектни оптички ква-
литети на изведбата.

Ремек-дело на иконописното творештво од втората половина на XIII столетие 
претставува иконата со приказ на Богородица Одигитрија со сцената Распетие на 
реверсот од Охридската галерија на икони (околу 1260-1270 година)95. Прекрасно 

поглед на третманот на формите и организацијата на композициските структури, 
помладите охридски сликари внесуваат поголема динамика во животот на формите 
и позасилен интензитет на пластичните квалитети во изведбата. Сугестивните ли-
кови на светителите, моделирани со голема доза на фацијално расчленување и на-
гласената анатомска конфигурација на нивните телесни квалитети, придонесуваат 
за зголемениот енергетски полнеж на композициските решенија. Темпераментните 
движења, богатата структура на драпериите, пластично моделираните сценограф-
ски елементи и немирните колористички контрасти на палетата од бои, се главните 
компоненти на експресивната ликовна постапка на мајсторите, кои работеле на де-
корацијата во Партениевиот храм. 

Од друга страна, авторите на фрескоживописот во јужниот параклис негуваат 
многу поделикатен, порафиниран и поманиристички сликарски јазик. Иако дедика-
цијата на малата капела прилепена до јужната страна на црквата е неизвесна, забе-
лежителниот број женски светителски претстави, како и илустрираното Житие на 
света Петка на западната фасада, упатува на директната инволвираност на презви-
терата Марија во дизајнирањето на нејзиниот камерен фрескоансамбл. Во тој кон-
текст, допојасната Богородичина претстава и Литургискиот ритуал во апсидата, како 
и илустрацијата на Празничниот циклус, се придружени со стоечка галерија на свети-
тели, во која, од осум прикажани фигури, шест припаѓаат на избраничките од понеж-
ниот пол. Аристократски костимираната света Катарина, елегантно позиционираната 
света Варвара и сензуално нежната света Анастасија Фармаколутрија, сведочат за 
внимателниот приод во иконографското обликување на нивните претстави. 

Во стилско-ликовен поглед, декорацијата на јужниот параклис поседу-
ва одлики кои ја доближуваат до лирски инспирираното сликарско творештво. 
Тенденциозната убавина на ликовите, меката, обла моделација на формите, одме-
рениот ритам на елегантните движења и деликатното сенчење на фацијалните ком-
поненти, ги определуваат мајсторите на јужната капела како претставници на по-
етски обоеното и лирски рафинирано фрескосликарство. Внимателниот приод кон 
софистицираниот треман на облиците ослободени од позабележителни пластични 
нагласки, мекиот цртеж кој ненаметливо ги создава нежните силуети на претста-
вените ликови и сензуално светлата тонална експозиција на боите се главните из-
разни средства на зографите, заронети во сочните длабочини на лирскиот творечки 
сензибилитет. Со тактилната енергија на светителските движења и со префинетиот 
фацијален блесок на нивните ликови, најдобриот мајстор на сликаната декорација 
во јужната капела на храмот го завршува македонското уметничко средновековие 
со рафинираните стилски резонанции на својот авторски потпис. Вешт и искусен во 
уметничката постапка, смел и сигурен во изведбата на ликовните решенија, дели-
катен и чувствителен во стилскиот израз, тој го воплотува возвишениот креативен 
дух на македонските сликарски творци, во самиот крај на средновековната епоха. 



ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД БОГОРОДИЦА ОДИГИДРИЈА, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД



ХРИСТОС ПСИХОСОСТРИС, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД

остварување на пластичниот ликовен израз од периодот на неговиот кулминативен 
развој, оваа творба, создадена во некоја од угледните престолнички иконописни ра-
ботилници, се вбројува меѓу најдобрите остварувања на византиското штафелајно 
сликарство воопшто. Моделирана со беспрекорна творечка дисциплина, пластично 
експонирана во сите прикажани форми, деликатно изнијансирана со меките тонал-
ни преливи на колористичката палета и обележана со рафинираните сентименти на 

БОГОРОДИЦА ПСИХОСОСТРИЈА, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД

фацијалниот израз, претставата на Богородица Одигитрија зрачи со префинетите ва-
лери на ликовниот рафинман во изведбата. Дополнета со раскошната, филигрански 
обработена сребрена структура околу ликовите на Богородица и на малиот Христос, 
оваа претстава плени со чувствителноста на ликовниот израз и со занаетчиското 
мајсторство на нејзината продукција. Христовото распетие, пак, прикажано на ре-
версот, ја манифестира вештината во пропорционалниот аранжман на фигуралната 
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тројка, а со симплифицираниот иконографски модел на претставата ги истакнува 
драматичните визуелни ефекти во наративната експозиција на насликаниот настан.

Во времето на палеологовскиот класицизам, на македонската територија биле 
донесени две врвни дела на иконописното творештво, создадени во некои од најреп-
резентативните ликовни студија на престолничките уметнички кругови. Подарени 
на охридскиот архиепископ Григориј I во времето кога тој станал администратор на 
цариградскиот манастир посветен на Богородица Психосострија (втора деценија на 
XIV век), тие претставуваат луксузно сведоштво за стилските белези на штафелај-
ното сликарство во времето на неговиот најголем и најзабележителен процут. Едната 
од нив го прикажува ликот на Богородица Психосострија со сцената Благовести 
на реверсот (Охридска галерија на икони)96, откривајќи го беспрекорното естетско 
мајсторство на нејзиниот анонимен автор. Прецизен во цртежот, конзистентен во мо-
делацијата, чувствителен во манифестацијата на психолошкиот израз на ликовите, 
педантен во обработката на деталите и дарежлив во однос на топлите колористич-
ки созвучја, мајсторот на Богородица Психосострија ги покажува сите доблести на 
своето творечко богатство. Луксузно изведениот сребрен опков и хируршки прециз-
ната обработка на неговите декоративни компоненти го претставуваат завршниот 
допир во маестралната ликовна тактилност на ова иконописно ремек-дело. Сцената 
на Благовестите, насликана на неговиот реверс, покрај сочната еманација на плас-
тичните квалитети во изведбата, е обележана и со забележителни просторни квали-
тети во промислената проекција на ефектните сценографски елементи.

Втората икона, подарена на охридскиот архиепископ Григориј, го претставува 
ликот на Христос Психосострис со сцената Распетие на реверсот од Охридската 
галерија на икони97. Врамена со прекрасно обработен сребрен опков декориран со 
стилизирани флорални орнаменти, изведбата на Христовиот лик се карактеризира 
со силен енергетски набој во фацијалниот израз и со исклучително хуманизиран 
психолошки тонус во прикажувањето на фацијалната анатомија. Пластично екс-
понираните форми, мажествената телесна архитектоника, извонредно живописната 
изведба на косата и брадата на Христовиот портрет доловени со лефтерни потези 
на четката и топлата, сјајна колористичка гама, се најмаркантните обележја на ова 
репрезентативно дело на класицистичкиот ликовен израз. Цврстата геометриска со-
образност, пак, на пропорционално аранжираните композициски елементи во сце-
ната на Распетието, изведена на реверсот, придонесуваат кон кондензирано конци-
пираната визуелна шема во прикажувањето на драматичната атмосфера на глетката. 
Пластично моделираните форми на фигурите пред плоско проектираната површина 
на Ерусалимските ѕидини во заднината и топлата, интензивна гама на хроматските 
акценти на ликовите vis-à-vis монохромно обоените архитектонски кулиси, се ед-
ноставните, но ефектни средства на мајсторот за доловување на драмскиот набој во 
визуелниот впечаток на глетката. 

СВ. ЃОРЃИ (ДЕТАЉ), ЦРКВА СВ. ЃОРЃИ, СТРУГА

творбите на ателјето на ѓаконот и референдар Јован

Од иконописното творештво на домашните работилници настанато во XIII 
век, со своите репрезентативни ликовни квалитети и автентични стилски обележја 
се издвојува иконата со претстава на свети Ѓорѓи98 од истоимената црква во Струга, 
насликана во 1266/1267 година. Дело на ѓаконот и референдар Јован, предводник 
на мошне угледно зографско ателје, координатор на повеќе уметнички проекти во 
втората половина на XIII столетие и хиперталентиран ликовен творец, иконата со 
претстава на свети Ѓорѓи ги носи белезите на неговиот препознатлив сликарски 
идиом, изникнат од традицијата на доцнокомненскиот естетски израз. Пластичните 
нагласки во моделацијата на светителскиот лик, облите контури во формулација-
та на фацијалните облици, префинетата колористична возбуденост на фацијалниот 
иникарнат и богатството на орнаменталниот украс на костимот се стилските рефе-
ренции на ѓаконот и зограф Јован, манифестирани во единствената негова потпи-
шана штафелајна творба. Симиларна во естетските белези со фрескоаранжмани-
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те атрибуирани на овој автентичен зограф (дел од сликарството во црквата Свети 
Никола во Манастир и сликаниот аранжман во Свети Архангел Михаил во Прилеп), 
иконата со ликот на свети Ѓорѓи сепак го претставува најрепрезентативното дело на 
угледниот црковен благородник и ликовен творец, Јован.

Иконите од ликовното студио на Михаил Астрапа и Евтихиј

Во долгата и плодна кариера на најголемото средновековно балканско ли-
ковно ателје предводено од Михаил Астрапа биле создадени поголем број иконо-
писни творби со високи естетски квалитети и маркантни авторски постигнувања. 
Иако ниедна од иконописните творби кои им се атрибуираат на мајсторите од ова 
репрезентативно зографско ателје не се потпишани, стилско-ликовните каракте-
ристики на изведбата, споредливи со нивните остварувања во фрескоансамблите 
во Света Богородица Перивлепта, Старо Нагоричино и Свети Никита, се доволен 
доказ за нивната партиципацијата во создавањето на некои од најубавите иконо-
писни примероци на Палеологовската епоха. Во тој контекст, иконата со претста-
вата на Евангелистот Матеј од Охридската галерија на икони99 е обележана со 
експресивниот јазик на монументалниот ликовен ракопис на Михаил и Евтихиј 
од Света Богородица Перивлепта, манифестиран во моќната архитектоника на ко-
лосалните форми и во енергичната сила на одлучните движења. Волумиозните 
форми, пластичната експозиција на анатомската структура на облиците, тешките, 
масивни драперии и силните светлински контрасти во апликацијата на боите го 
одразуваат сугестивниот авторски јазик на мајсторот Евтихиј од времето на не-
говото учество во фрескоживописувањето на Света Богородица Перивлепта во 
Охрид, во крајот на XIII век. 

Наспроти немирниот ритам во динамичката експозиција на формите во извед-
бата на Евангелистот Матеја, останатите икони атрибуирани на ова големо ателје 
носат посмирен ликовен пулс, исткаен од хармоничните визуелни резонанции на 
класицистичкиот стилски израз. Така, пропорционалниот аранжман на компози-
циските маси и ненарушената ритмика на урамнотежените движења во претставата 
на Крштевањето (Охридска галерија на икони) ги рефлектираат церемонијалните 
естетски созвучја на сликарството во Старо Нагоричино од втората деценија на XIV 
столетие. Обележано со креативниот флуид на Михаил Астрапа и изнијансирано со 
рафинираните стилски консонанти на неговата ликовна визија, тоа реферира кон 
претпоставеното авторство на „Молскавичниот” зограф во создавањето на ефектна-
та глетка на Христовото крштевање во Јордан. Симетричниот иконографски аран-
жман на композициските елементи, рафинираната пластика во анатомската конфи-
гурација на фигурите, живописниот водопад на сочни колористички тоналитети и 
деликатно ритмизираната моторика на ликовите се повеќе од потпис во полза на 

ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЈА, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
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творечкиот ангажман на мајсторот Астрапа во создавањето на оваа репрезентативна 
иконописна творба. 

Симиларни стилски одлики се забележуваат и во изведбата на драматичната 
композиција на иконата со претстава на Симнувањето во адот (Охридска гале-
рија на икони)100, во која ефектната атмосфера на прикажаниот настан е доловена со 
конзистентниот ритам на нагласените движења. Динамичниот тонус на Христовата 
моторика, нагласената локомоторност на Адамовата фигура, живописните дијалош-
ки ставови на старозаветните праведници и вознемирената гестура на прамајката 
Ева, претставуваат ефектно селектирани структурални компоненти на драмското 

СИМНУВАЊЕ ВО АДОТ, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД

дејство во експресивно илустрираната драматична атмосфера на прикажната глет-
ка. Црвениот кармин, златно-жолтиот окер, меките костенливи сенки, индиго-си-
ните светлосни одблесоци и блескаво белите оптички рефлексии на облеките и на 
елементите на пејзажниот екстериер се, исто така, ефикасни ликовни средства за 
доловување на динамичниот дух на Христовото воскресение и неговото спуштање 
меѓу мртвите во адот. 

Сепак, најубавото дело на иконописното творештво атрибуирано на ателјето 
предводено од Михаил Астрапа е претставата на Томиното неверство (Охридска га-
лерија на икони)101, со можеби најхармонично структурираната Христолошка сцена 
во иконописната продукција на XIV век. Пропорционалниот ритам на движењата во 

ТОМИНОТО НЕВЕРСТВО, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
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просторната проекција на двете прикажани апостолски групи, деликатниот изблик 
на сентименти во фацијалниот израз на Христовите ученици, хармонично структу-
рираните архитектонски кулиси во вториот план на претставата и единството на ви-
зуелниот впечаток, се најзабележителните одлики на ова иконописно дело. Топлата 
колористичка гама која соодветствува на интимната атмосфера и на чувствителниот 
амбиент на прикажаниот настан, извонредната обработка на пластично формулира-

БОГОРОДИЦА EПИСКЕПСИС, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД

ните облици и единството во просторната интеракција на фигуралниот ансамбл и 
на сценографските компоненти, создаваат од оваа икона вистинско ремек-дело на 
сликарството од класицистичката етапа на палеологовскиот ликовен израз.

Од членовите на ателјето на Михаил Аст-рапа потекнуваат неколку репре-
зентативни иконописни дела, создадени во третата деценија на XIV век. Меѓу нив, 
со инвентивната иконографска обработка на ликовните елементи и со рафинира-
ниот стилски приод во третманот на тематскиот мотив се издвојува претставата на 
Богородица Епискепсис102 (Охридска галерија на икони), дело на мајстор кој негувал 
сензибилна манифестација на својот творечки темперамент. Користејќи топли и за-
ситени нијанси на пурпурната и на црвената боја за изведба на меко моделираните 
облеки на ликовите, тој ја облагородил Богородичината претстава со кадифените 
созвучја на раскошната колористичка палета, создавајќи наметливо рафиниран ви-
зуелен впечаток. Нешто поинаква ликовна определба се забележува на иконата со 
претстава на Богородица Одигитрија од Бањани (Охридска галерија на икони)103, во 
која нагласените маслинесто-костенливи сенки во обработката на Богородичиниот 
лик упатуваат на мајстор посветен на тоналната надградба во моделацијата на фор-
мите, а авторот на иконата со приказ на Богородица Перивлепта од Охридската 
галерија на икони104 создава пластично експонирани облици со помош на живопис-
ните валери на сочно обоениот колористички инкарнат. 

Делата на ателјето на Јован теоријан

Во духот на поетизираниот ликовен манир на дворското сликарство од среди-
ната на XIV век, изведена е иконата со ликот на свети Климент Охридски со свети 
Наум на реверсот од Охридска галерија на икони105. Лирски пробликната со софис-
тицираниот третман на формите, со дискретните сенки во обликувањето на свети-
телските портрети, со облата моделација на ликовите, со меките колористички пре-
ливи и со ненаметливоста на психолошката експресија, иконата со претставите на 
охридските духовни патрони е ликовен еквивалент на аристократски конципирани-
те фрескоансамбли во Љуботен, Матејче и Светософиската катедрала. Суптилниот 
третман на светителските лица разбудени од нежниот сентимент на сиво-розовите 
полутонови, деликатно осенчените форми во фацијалната конфигурација на лико-
вите и езотеричната сочност на бледиот и студен колористички инкарнат, ги во-
скреснуваат елитните одлики на Теоријановиот ликовен манир во сензибилното 
ткиво на иконописната обработка. Поетски префинета во изразот, сентиментално 
убедлива во ликовната обработка и аристократски репрезентативна во стилскиот 
третман, иконата со ликовите на свети Климент и свети Наум го претставува нају-
бавото дело во македонската иконописна колекција од средината на XIV столетие. 
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Иконописните примероци на анонимното охридско ателје 
од втората половина на XIV век

Анонимното охридско сликарско ателје од втората половина на XIV век, исто 
така, продуцирало иконописни дела од кои претставата на Богородичиното вове-
дение на реверсот на иконата со ликот на Богородица Перивлепта (од учениците 
на Михаил Астрапа во Охридската галерија на икони)106, најдоследно ги одразува 
експресивните творечки одлики на неговите мајстори. Пластична во моделација-
та на цврсто конципираните форми, беспрекорна во организацијата на компози-
циските елементи, динамична во експозицијата на нагласените движења и реска во 
тоналитетот на сонорните боени созвучја, оваа икона се надоврзува на впечатливи-
от ликовен израз манифестиран во фрескоансамблите на бочните капели во Света 
Богородица Перивлепта, Болничкиот Богородичин храм и пештерната црква во село-
то Пештани Симиларни 
ликовни одлики се забе-
лежуваат и на иконата 
со претстава на Свети 
Никола со сцени од него-
вото Житие (Охридска 
галерија на икони)107, 
на која светителскиот 
портрет е придружен со 
шест композиции со на-
стани од животот и чу-
дотворните подвизи на 
Мирликискиот епископ. 
Нагласените движења на 
фигурите, анксиознос-
та на нивните ставови, 
дисритмичната енергија 
на ликовите и нервоз-
ниот виор на моторички 
немир, ги исполнуваат 
прикажаните глетки со 
вртлог на емоционална 
длабочина, достојна на 
експресивниот набој на 
илустрираните настани.

 ВОВЕДЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
СВ. КЛИМЕНТ, ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ, ОХРИД
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Иконописот од ателјето на митрополитот и зограф Јован

Од ателјето на најголемиот зограф од крајот на XIV столетие, угледниот скоп-
ски митрополит и ултраталентиран сликар Јован, потекнуваат поголем број иконо-
писни творби, изведени од него, од неговиот помлад брат Макариј или од нивните 
најблиски соработници. Хронолошки најстара творба во оваа богата низа на репре-
зентативни дела е иконата со претстава на Исус Христос Спасител и животодавец 
(Иконописна збирка во Музејот на Македонија во Скопје) создадена во 1393/1394 
година108. Силната пластична еманација на телесните карактеристики, рафинира-
ниот, тонален приод во моделацијата на ликот, белите колористички рефлекси во 
обликувањето на фацијалните карактеристики и извонредниот енергетски полнеж 
во психолошката проекција на Христовата претстава блескаат со рафинираниот 
спектар на изразни средства од инвентивната ликовна палета на зографот Јован. 
Патинираната топлина на обоениот инкарнат, педантно и живописно претставените 
фацијални детали, моќните светлосни проблесоци и силната, сугестивна харизма 
на Христовиот лик, во отсуство на авторски потпис, претставуваат најубедлив ав-
тограм на иконописниот ангажман на митрополитот Јован во продукцијата на оваа 
извонредна икона.

Од ателјето на зографите Јован и Макариј потекнуваат и петте прес-
толни икони создадени за олтарната преграда на црквата свети Димитрија 
во Марковиот манастир (околу 1400-1405 година) од Иконописната збирка 
во Музејот на Македонија во Скопје109. Изведени во периодот по смртта на кра-
лот Марко и нарачани од највисоките претставници на владетелските кругови на 
Цариградскиот дворец, иконите со претстава на: Свети Јован Крстител, Свети 
Димитрија, Исус Христос Пантократор и животодавец, Архангел Михаил страшен 
чувар и Богородица Одигитрија се продукт на творечката зрелост на мајсторите, 
кои работеле во најдобрите традиции на класичното палеологовско сликарство. 
Педантниот цртеж, извонредната пластична моделација на облиците, внимателни-
от третман на декоративните детали, топлите созвучја на богатата колористичка 
палета, рафинираниот фацијален израз на претставените светители и деликатното 
озрачување на ликовите со тенки снопови од оптички линии, ги креваат петте ико-
ни од Марковиот храм на пиедесталот на врвните остварувања на штафелајната 
уметничка продукција. Претставувајќи ги стилските одлики на сликарската вешти-
на на искусните мајстори Јован и Макариј, овие ремек-дела на доцновизантискиот 
иконопис го заслужуваат епитетот на иконописни бисери, креирани во амбиентот 
на домашните зографски работилници. 

Ако ликовните одлики на иконата со ликот на Христос Спасител и животода-
вец може да се споредат со ктиторскиот портрет на кралот Марко на јужната фасада 
од Марковиот манастир, карактеристиките на иконата со претстава на Богородица 

ИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛ И ЖИВОТОДАВЕЦ, МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ
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БОГОРОДИЦА ПЕЛАГОНИТИСА, МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ

Пелагонитиса (1421/1422 година) од Иконописна збирка во Музејот на Македонија 
во Скопје110 немаат свој пандан меѓу штафелајните творби од доцносредновековна-
та епоха. Насликана од помладиот Јованов брат, јеромонахот Макариј, таа претста-
вува врв на сентименталниот авторски приод кон вообличувањето на специфичните 
иконографски мотиви во времето по турската окупација. Интимната прегратка на 
мајката со разиграниот младенец, впивачкиот поглед на Богородица која ги прет-
чувствува Христовите страдања, цврстиот, но нежен гест на родителската заштита, 
безгрижната, игрива раздвиженост на новородениот Спасител и деликатниот из-
блик на незадржливи сентименти, ја прават оваа претстава една од највпечатливите 
изведби во византискиот иконопис воопшто. Длабоката и освојувачка психологи-
зираност на ликовите, тензичниот наплив на емоционална експресија и незадржли-
вата разбрануваност на нежните родителски чувства се елементите на впечатливиот 
авторски јазик на зографот Макариј, неповторени во иконописната продукција на 
средновековната епоха. Така, со ова ремек-дело на ликовната креација од први-
те децении на XV столетие, завршува македонскиот среден век, херојското време 
на горливата инспирација, на треперливата спиритуалност и на врвното уметничко 
творештво. Сензуалната меланхоличност на прикажаните карактери, тивката тага 
на воздржаните гестови и нескротениот порој на емоционални бранувања во оваа 
восхитувачка творба на еромонахот Макариј, се обединиле во визуелен синоним на 
долговековната епопеја на македонскиот народ низ суровите патишта на средно-
вековната историја. Обоени со искрите на автентичната уметничка инспирација и 
проникнати со топлите нијанси на неискажлива чувствителност, тие израснале во 
ликовен симбол на болката и копнежот, на тагата и непрегорот на намачената, но 
непокорена македонска душа. 
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