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20 години возобновено монаш�во

Црковно�о �редание ни �ренесува дека во време�о 
кога со големо�о Визан�иско царс�во управувал 
Василиј II (976 - 1025), а на за�аднио� дел од 
Балканскио� �олуос�ров, �ак, царувал Самуил 
(976 - 1014), во �рекрасни�е и мис�ични �адини 
на Бис�ра, до�рени од Божја�а рака, се �одвизувал 
некој многудоблесен монах, �о име Јован, кој 
�о�екнувал од дебарскио� крај. Јован бил човек 
ис�олне� со секаква доброде�ел и разбори�ос�, 
се грижел за чис�о�а�а и смирение�о на срце�о, 
имајќи ги �ос�ојано на ум Гос�одови�е зборови: 
„Блажени се чис�и�е �о срце, о�и �ие ќе Го вида� 
Бога“1. Особено голема љубов Јован негувал кон 
најголемио� меѓу родени�е од жена2 – Све�и Јован 
Крс�и�ел. 
Еднаш, во шума�а над изворо� ш�о бил во близина 
на негова�а ис�осница, Јован здогледал некаква 
све�лина меѓу дрвја�а ш�о се издигала кон небо�о. 
Кога се �риближил кон �аа све�лина, видел како 
над изворо� лебди икона со лико� на Пре�еча�а, 
о�кружена со блесок. Восхи�ен, но и ужасна� 
од с�рав, Јован �аднал на колена и Му воздал 
благодарнос� на Бога и на Неговио� Крс�и�ел. 
По�оа, со голема �обожнос� и с�рав Божји ја зел 
Јован икона�а и ја целивал. Богобојазливио� монах 
веднаш се �огрижил да изгради дом на икона�а – 
храм на Пре�еча�а. Така, Јован на�равил малечок 
�араклис, во којш�о ја смес�ил икона�а и секој 
ден со скрушено срце му се молел и му благодарел 
на Крс�и�ело� Гос�одов. Многу чуда се случиле и 
се случуваа� од оваа све�а икона, за с�асение на 
верни�е и за вразумување на неверни�е.
Милос�ивио� Бог, Кој ги �рославува оние ш�о 
Него Го �рославуваа� на Земја�а, �осакал да го 
�ос�ави Јован за �ас�ир на Негови�е словесни 
овци. Така, визан�искио� цар Василиј ΙΙ, дознавајќи 
1 Спореди Мат. 5, 8.
2 Спореди Мат. 11, 11.

за доброде�елнио� живо� на смиренио� 
�одвижник, во 1018 година го назначил Јован (1018-
1037)3 за Архие�иско� на славна�а Охридска 
Архие�иско�ија, за �ремудро да управува со с�адо�о 
Хрис�ово. Пус�инољубивио� Јован се �окорил на 
Божја�а волја да с�ане Архие�иско�, но �ој никако 
не го заборавил свое�о �ивко и возљубено мес�о 
на �окајание. За�оа, од благодарнос� кон Све�и 
Јован, �ој неколку години �о �ронаоѓање�о на 
Чудо�ворна�а икона, �.е. во 1020 година, �одигнал 
�оголем храм на мес�о�о каде ш�о ја �ронашол, 
околу кој за�очнало да се собира монашко бра�с�во. 
Со �оа Јован Дебарски с�анува �рвио� к�и�ор на 
све�а�а Бигорска оби�ел.
За �рви�е векови �осле негово�о основање не 
с�игнале до нас никакви ли�ерарни извори, нема 
�рага од некој Поменик или Три��их/Ди��их од 
�оа време, каде ш�о би биле зачувани �ода�оци 
околу имиња�а на игумени�е или �оложба�а 
во која се наоѓал Манас�иро�. Први�е �ишани 
�ода�оци за Бигорска�а оби�ел ги наоѓаме во 
Великио� �оменик4, �ре�ишан од с�аро на ново, 
3 За личноста на Јован како извор се зема Charles du Fres-
ne  Du  Cange  (Ducange),  Historia Byzantina,  Familiae au-
gustae Byzantine,  1680,  I,  174-175;  Й.  Иванов,  Български 
старини  из Македония,  фототипно  издание,  БАН, София 
1970,  564-568;    Ц.  Грозданов,  Архиепископот Јован од 
Дебарско и традицијата за основањето на Манастирот 
Свети Јован Бигорски,  in  „Манастир  Свети  Јован 
Бигорски“,  ed.al.  П.  Хр.  Илиевски,  Скопје  1994,  19-24. 
Според  Du  Cange,  Архиепископот  Јован  потекнувал  од 
селото  Агноандика,  Дебарско  и  пред  да  биде  поставен 
за  Охридски  Архиепископ  бил  игумен  на  манастирот 
„Света  Богородица“  во  Дебарско.  Архиепископот  Јован 
управувал со Охридската Архиепископија до својата смрт 
која, според Виенскиот ракопис од „Хрониката“ на Јован 
Скилица,  настапила  за  време  на  императорот  Михаил 
IV  Пафлагониски  (1034—1041).  Снегаров  И.,  История 
на Охридската Архиепископия,  Т.1.,  Второ  фототипно 
издание, София 1995, [1924], 195.
4 Й. Ивановъ, Български старини из Македония, фототипно 
издание, БАН, София 1970, 84;  Л. Милетичъ, Исторически 
и художствени паметници въ Манастира Св. Иванъ 
Бигоръ (Дебърско), Списание на Българската академия на 
наукитѣ, кн.XVI, София 1918, 15.

Јеромонах Доси�еј (Талески)

Игумените на Бигорскиот Манастир 
„Свети Јован Крстител“
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од јеромонахо� Даниил (1833) и Парусија�а -    
Поменико� на црква�а Све�и Георгиј Победоносец 
во село Рајчица, ме�ох на Бигорскио� Манас�ир од 
1840 година5, �ишувана ис�о �ака од јеромонахо� 
Даниил.
Всушнос�, �ос�оја� и за�иси од време�о на 
сул�ано� Селим I (1512-1520), кога е на�равен 
големио� бран на исламизација и кога огромен дел 
на цркви и манас�ири од Шар Планина до Река се 
за�алени и униш�ени, меѓутоа во нив никаде не 
с�омнува за �оа кој бил игумен на Манас�иро�, за 
бројнос�а на бра�с�во�о ни�у, �ак, за изгледо� 
на конаци�е.
Единс�вено се знае, с�оред еден за�ис, дека 
�осле овој �огром, во 1743 година за игумен на 
Манас�иро� доаѓа о�ец Иларион (1743-1782). 
На ова се надоврзува и Ан�оние Николовски, кој 
вели „Јеромонахо� Иларион бил �рвио� игумен 
ш�о се зафа�ил со обнова�а на Бигорскио� 
Манас�ир, кој со доаѓање�о на Турци�е бил 
разурна� и за�уш�ен“6. Во овој кон�екс�, а во 
�рилог на �она�амошно�о научно расве�лување 
на древна�а бигорска ис�орија, би �обарал од 
идни�е ис�ражувачи објаснување на фак�о� дека 
во мар� 1698 година во Манас�иро� �рис�игнал 
Дебарско-кичевскио� Ми�ро�оли� Јаким и во �аа 
�ригода �одарил Псал�ир, ос�авајќи свој за�ис 
во него. Во овој Псал�ир �ос�ои и в�ор за�ис од 
с�омена�ио� Владика од 1706 година7. Самио� �ој 
5 В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија, книга I, 
Скопје 1971, 172-173.
6  А.  Николоски,  Игумени, архимандрити, јеромонаси 
и монаси во манастирот Свети Јован Бигорски,  во 
„Манастир Свети Јован  Бигорски“, ed.al. П. Хр. Илиевски, 
Скопје  1994,  129-138. Овде би  ставиле мала  забелешка – 
дали рушењето на Манастирот „со доаѓањето на Турците“ 
се мисли на периодот после битката на Марица и Косово, 
по што следело обнова на Манастирот, па Селим I го рушел 
по втор пат, или, пак, се имплицира дека Селим I е првиот 
што го рушел? Моето истражување низ пописните дефтери 
не ми одговори кога се губи Манастирот низ пописите, а 
кога точно се појавува.
7 Н. Целакоски, Културната, просветната и книжевната 
традиција на манастирот Јован Бигорски, во „Манастир 
Свети  Јован    Бигорски“,  ed.al.  П.  Хр.  Илиевски,  Скопје 
1994, 215-226. Во овој текст Целакоски прави грешка кога 
пишува  дека  игумен  Арсениј  е  игумен  до  1863  година, 
датирањето  на  печатот  во XVIII  век,  исто  така  е  спорно, 
додека, пак, податокот дека игуменот Партениј бил од село 
Манастирско Доленци  би  го  зеле  за  точен. Наведено  е  и 
дека во есента 1969 година кога го посетиле Манастирот 
со  проф.  В.  Мошин,  во  библиотеката  имало  останато 
најмалку  2.000  книги.  Целакоски  посочува  еден  ракопис 

�ода�ок сведочи дека с�ро�ивно на ак�уелно�о 
мислење на �овеќе�о ис�оричари, во Манас�иро� 
во �ој �ериод не бил замрен духовнио� живо�.  
Игумено�, јеромонах Иларион, во 1743 година 
„купил малу ниви и изградил виногради и малу 
келии“8. Се �ре��ос�авува дека родум е од село 
Елевци (Та�ар), во не�осредна близина на Дебар, 
а и на село�о Рајчица, �о�очно село Радовци, каде 
ш�о �ој ги �ос�авил �емели�е на Ме�охо� и му 
„купил малу лозје“9.
За �о�екло�о на игумено� Иларион има и друго 
мислење, односно дека �ој дошол за игумен на 
Бигорскио� Манас�ир од Бера� (Белград)10.
Други �ода�оци за игумено� Иларион не се 
�озна�и, освен �оа дека �ој игуменс�вувал од 1743 
до 1781, или 1782 година, односно 38 или 39 години.
По игумено� Иларион доаѓа игумено� Трифилиј, 
за кого, ис�о �ака, многу малку се знае. Имено, 
не се знае негово�о мес�о на �о�екло, ни�у кога 
е роден. Се знае само дека бил игумен 6 години. 
Па �ака, имајќи �редвид дека игумено� Иларион 
бил с�арешина до 1781 г., можеме да заклучиме 
дека Трифилиј бил игумен на Манас�иро� до 1787 
година.
По�оа на игуменско�о мес�о доаѓа јеромонахо� 
Хаџи Тарасиј, за кого се знае дека е од блиско�о 
село Макелара, до Дебар, денес во Ре�ублика 
Албанија. И за игумено� Хаџи Тарасиј �ода�оци�е 
се дос�а оскудни, �ој дури и не е с�омна� во 
Поменико� како игумен. Се�ак, негово�о име, 
заедно со име�о на архиѓаконо� С�ефан и 
�а�уџија�а Велјан (дародавец на Манас�иро�), е 
врежано на две камени �лочи, со издлабен двоглав 
визан�иски орел во средина�а ш�о �ре�ходно 
биле в�исна�и во �одо� �од голема�а и мала�а 
купола, а денес, за да се заш�и�а� од �она�амошно 
ош�е�ување, се извадени о��аму и а�лицирани 
на североза�аднио� агол од северна�а фасада на 
храмо�. Игуменс�вување�о на Хаџи Тарасиј е 
смес�ено од 1788, односно 1789 година, �а сè до 1795 
под инвентарен број 376, кој се чува во Историски архив 
во Охрид и  кој  всушност,  е Поменикот што  го  спомнува 
д-р  Чедомир  Марјановиќ  и  го  ползува  Фондот  број  493 
„Дебарско-кичевска Митрополија“. 
8 А. Николоски, Игумени, архимандрити..., 129-138.
9 А. Николоски, Игумени, архимандрити..., 129-138.
10 Д-р. Чед. Марјановиќ, Манастир Св. Јована Бигорског 
(код Дебра), Скопље 1914, 45.
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година, односно, се сме�а дека бил игумен 6 години11.
Од 1796 година до 1807 година (12 години), со 
Манас�иро� управува игумено� Ми�рофан, 
�о �о�екло од �о �о�екло од Лазаро�оле. Во 
овие години за�очнуваа� �оголеми�е градежни 
ак�ивнос�и во Манас�иро�, од кои, с�оред 
рас�оложливи�е �ода�оци, се ис�акнуваа� 
„�ре�равка�а на Црква�а од мала во голема и нова“, 
зографисување�о на големо�о кубе во 1800 година, 
како и купување�о на ниви12. Од сево ова гледаме 
дека �ој �олагал особена грижа за Манас�иро�.
Целоснио� �одем на Манас�иро� и, слободно 
можеме да кажеме, неговио� зени� во духовен 
и ма�еријален �оглед е дос�игна� во �рва�а 
�оловина на XIX век, со доаѓање�о на игумено� 
Арсениј (1807-1839), кој ис�о како и игумено� 
Ми�рофан бил со мијачко �о�екло, од с. Галичник. 
Тој имал извонредна смисла за ес�е�ика, гене�ски 
вроден неимарски дух, а �осе�и�е на Све�а Гора, 
�осебно на све�а�а славјанска Зографска оби�ел, 
�ридонеле да се ис�олни и со визан�иски дух. Како 
резул�а� на неговио� гради�елски �о�фа� бил 
довршен ка�оликоно� на Манас�иро�, �о�оа 
бил �орачан балдахин за ол�аро� од Елбасан, а 
неш�о �одоцна, бил на�равен и цел иконос�ас со 
владичкио� и игуменскио� с�ол, уника�но�о и 
не�ов�орливо ремек-дело на �ајфа�а на Пе�ре 
Фили�оски – Гарка�а, �озна�о во све�ски рамки. 
Ова вир�уозно дос�игнување на резбарска�а 
уме�нос� и ден денес �лени со своја�а грандиознос� 
и ги �ривлекува �оклоници�е и гос�и�е од целио� 
све�. Тие во Бигорско�о Све�илиш�е доаѓаа� не 
само духовно да се на�оја� од врутоци�е на овој 
духовен цен�ар, �уку и да се восхи�уваа� �ред 
несфа�лива�а умешнос� на некогашни�е резбари 
и нивно�о монумен�ално дело, со �реку 5000 фигури 
и голем број на филигрански �рецизно израбо�ени 
човечки ликови, на коиш�о им е доловен дури и 
изразо� на лице�о.
Во �оа време за манас�ирска�а црква биле 
набавени и шандани од све�огорскио� Зографски 
Манас�ир на Све�и Георгиј Победоносец, како 

11 А. Николоски, Игумени, архимандрити..., 129-138.
12 Й. Иванов, Български старини из Македония...,  85; Л. 
Милетич,  Исторически и художствени паметници въ 
манастира Св. Иванъ Бигоръ (Дебърско),  Списание  на 
Българската академия на наукитѣ, кн.XVI, София 1918, 16.

ш�о и самио� игумен ќе наведе во свои�е за�иси, 
со наслов Инвен�ар на годишнио� биланс на 
Манас�иро� Све�и Јован Бигорски за време на 
управување�о на игумено� Арсениј од 1807 до 
1838 година13. Освен �оа, целосно бил изграден 
монашкио� конак „Горни Пала�“, со неколку 
�омошни �рос�ории, економски �рос�ории, 
с�ражарница, било до�ерано дворно�о мес�о со 
чешми�е,  зајакна� економскио� ка�аци�е� на 
Манас�иро� со купување на имо�и и доби�ок. 
Ис�о �ака, било обрна�о внимание и на ме�охо� 
во Рајчица, каде ш�о биле купени лозови насади и 
ниви, на�равени магерница, соби за смес�ување, 
амбари, �левни, казарници – всушнос�, од основа 
бил обновен како конак некогашнио� објек�, а 
ис�о �ака, во 1835 година била изградена и црква 
�осве�ена на Све�и Георгиј Победоносец. Храмо� 
„�оради мешканици, ш�о биле во �оа време и 
�оради аскери“ ос�анал неосве�ен и „се осве�ил во 
ле�о 1835“14.   
Во докумен�и�е, зачувани во Државнио� архив 
на Ре�ублика Македонија (ДАРМ), во врска со овие 
ак�ивнос�и с�ои следново:
Во за�ис од 1806 година има регес� со �екс� 
„�о� Арсо купил лозје“, �о�оа за година�а 1823 
има �а�ија, а некаде се нарекува ,,марифе�о�“ - 
,,Арсениј купува во Радовци“, додека регес�о� од 
1825 година о�крива еден ин�ересен де�аљ. Имено, 
во него се с�оменува „Параскева Ми�ре од Гос�ивар 
му го �родала на �о� Арсен Диме, жи�ел на с. 
Манас�ирец, Дебарско, своја�а нива во с. Забавче, 
Те�овско“15. Значи, игумено� Арсениј го имал 
�резиме�о Диме, согласно �огашни�е �урски 
�равила, односно немало никаква нас�авка „ски“ 
,,ов“ и слично, �уку само семејно�о �резиме с�оред 
�редоко�. Но можеби, најин�ересен докумен� во 
�аа кутија е фермано� од 1831 година, кога е дадена 
дозвола�а за ме�ох од Али Хаќи мирмиран16!

13  Државен  архив  на  Република  Македонија  (ДАРМ) 
–  Фонд  591, „Свети Јован Бигорски“ – Ростуша  (?-  ); 
1834/1868: кутија 1, документ 6 и7; В. Мошин, Словенски 
ракописи во Македонија, книга I, Скопје 1971, 398.
14 Словенски ракописи...173.
15 ДАРМ  - Фонд  590,  „Во  Река“  –  Река  (?-);  1746/1912: 
кутија 1, разни документи без број, а последното е во фетви 
под број 32 и одзади пишува ,,марифет за ливада во Зубовци 
што купи Арсенија егумен от папа Самоила. awkÁ“. 
16  ДАРМ - Фонд 590, „Во Река...“, документ без број, на 
позадината е запишана годината awle.
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Фермано�

Во 1837 година игумен Арсениј за�очнал да 
одржува кон�ак� со Кнежес�во�о Србија, бидејќи 
докумен�и�е од Државнио� архив сведоча� за 
�ешка�а финансиска �оложба на Манас�иро�, за 
заеми од иноверци и слично, сè со цел с�абилизирање 
на економија�а на Манас�иро�. Освен �арични�е 
средс�ва, �ој од кнезо� Милош Обреновиќ добил 
на дар и ѕвоно, о�како �ре�ходно од Сул�ано� 
обезбедил ферман, всушнос� фермано� бил упа�ен 
до кадија�а во Река, со кој на Бигорскио� Манас�ир 
му се дозволува да бие камбана, ш�о во Османска�а 
Им�ерија било вис�инска ре�кос�17. Кога 
Бигорскио� Манас�ир добил и в�ора камбана, �ој 
с�анал единс�венио� манас�ир со две камбани 
на �ери�орија�а на Македонија, во рамки�е на 

17  Сликата  од  ферманот  е  преземена  од  интернет,  а  се 
наоѓа во Историски архив Тетово.

Османска�а Им�ерија. 
Иако Бигорскио� Манас�ир се наоѓа во еден крајно 
небезбеден крај, �озна� �о свои�е безредија и 
беззаконија, се�ак, благодарение на благода�на�а 
сила на Св. Јован Крс�и�ел и �росве�ленос�а 
и мудрос�а на игумени�е �ој се развил во едно 
од �оголеми�е и �означајни све�илиш�а во 
Македонија, �очи�увано дури и од иноверна�а 
влас�. Во �рилог на ова �врдење, �окрај 
�ривилегија�а да бие камбана и маслинови�е 
насади во Елбасан �одарени од �урски бег, е и 
фак�о� дека бигорскио� ка�оликон е неколку 
скали над земја�а, за разлика од ос�ана�и�е 
�реродбенски цркви, изградени со неколку скали �од 
ниво�о на земја�а. 
Иако бил �ос�ојано во долгови, Бигорскио� 
Манас�ир и во економски �оглед доживеал 
�роцут. Благодарение на с�особни�е игумени, 
Манас�иро� ни малку не �р�ел оскудица во 
она ш�о било нео�ходно за основни�е �о�реби 
на луѓе�о од XIX век. Од жи�ни�е �олиња на 
својо� ме�ох �осве�ен на Све�и Јован Пре�еча, 
во с. Небрегово, Приле�ско, којш�о и ден денес 
�ос�ои, Манас�иро� се снабдувал со брашно за 
�равење леб.  Пред неколку години, �о�очно во 
�ериодо� 2006-2008, со залагање на ак�уелнио� 
игумен, Архимандри� Пар�ениј, се изврши 
денационализација на �ој имо� со околу 60 хек�ари 
земја во корис� на Манас�иро�. Вино�о, �ак, 
Манас�иро� го добивало од манас�ирски�е лозја 
во својо� ме�ох �осве�ен на Св. Великомаченик 
Георгиј, во Рајчица. Пос�ои �редание дека на 1 мај 
1900 год., кога Манас�иро� во Рајчица нас�радал, 
од вино�о ш�о се излеало од буриња�а, река�а 
Радика целосно �оцрвенела. И овој имо� ис�о �ака 
е целосно вра�ен во функција на Манас�иро�, 
со залагање на сегашнио� игумен. И не само �оа, 
�уку �о �ример на Арсениј и други�е духовни 
с�арешини на Бигорскио� Манас�ир и воо�ш�о 
реканскио� крај, Ме�охо� е во целос� обновен, 
а имо�и�е зголемени. Покрај лебо� и вино�о, за 
Манас�иро� било од големо значење и масло�о, 
�о�очно маслиново�о масло, ш�о �ој го набавувал 
од свои�е, веќе с�омена�и маслинови насади (околу 
500 дрва) во Елбасан. За жал, �одоцна овој имо� 
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бил �родаден од с�рана на �о� Ташко. Ш�о се 
однесува до други�е имо�и, оној во а�аро� на село 
Рос�уше �ов�орно му е вра�ен на Манас�иро�, 
како и имо�о� во село Требиш�е, додека, �ак, 
малио� имо� со �овршина од 3 хек�ари во село�о 
Велебрдо, во мес�о�о наречено Леше, бил �оделен 
на �овеќе селани со �роцесо� на национализација, 
�а бидејќи не можел да биде вра�ен, за да не се 
наруша� добри�е односи со локално�о население, 
�обарано е ма�еријално обесш�е�ување. Ис� е 
случајо� и со манас�ирскио� имо� во Гос�ивар, 
ш�о бил национализиран, и �ука е изградено 
средно училиш�е, �а за него Манас�иро� 
доби ма�еријално обесш�е�ување. За време на 
а�еизмо�, од 1946 и 1990 год., имо�о� во село 
Би�уше бил с�авен на рас�олагање на селска�а 
црква „Св. Архангел Михаил“. Се с�оменува и имо� 
во Ско�је, во близина на с�оковна�а куќа Мос�18, 
�ред влезо� на С�ара�а ско�ска чаршија. Како 
аргумен� за �ос�оење�о на овој имо� е �оа ш�о 
�рва�а Ско�ска о�ш�ина, формирана во �аа зграда 
за време на Кралс�во�о СХС (не �озна�а �очна�а 
година, некаде �омеѓу 1919-1941) се нарекувала �окму 
Манас�ирска о�ш�ина. По В�ора�а све�ска војна 
комунис�и�е ја �реименувале во Црвена ско�ска 
о�ш�ина – име кое за жал, и ден денес �ос�ои. 
Такви �ода�оци досега не се �убликувани, а во едно 
ин�ервју за „Поли�ика“19, �о� Ташко с�оменува 
дека ја изгубил с�омена�а�а зграда како хи�о�ека. 
Големио� гениј на Арсениј, освен во гради�елска�а 
дејнос�, се гледа и во вос�ос�авување�о на 
�радиција�а за сликање на �ор�ре�и во машка�а 
�р�езарија, каде ш�о го среќаваме неговио� лик 
и кон�ури�е на манас�ирски конак зад него, од 
кои ак�уелнио� игумен Пар�ениј, со благослов на 
надлежнио� архиереј, Ми�ро�оли�о� Дебарско-
кичевски г. Тимо�еј, доби вдахновение за сегашнио� 
новоизграден конак „Ис�очен Пала�“. Во �рилог 
на �екс�о� е фо�ографија�а од �ор�ре�о� на 
игумен Арсениј, израбо�ен од С�авре Дими�ров 
– С�адим, с�оред лико� од машка�а �р�езарија. 
Треба да се нас�омене и �оа дека граднио� крс� 

18 ДАРМ – Фонд 591, „Свети Јован Бигорски...“ , 
документ 6 и 7.
19 Весник „Политика“ чијшто број и датум на издавање, за 
жал не е познат, бидејќи изгоре со манастирската архива 
при пожарот на Горни Палат, 30. IX 2009 година.

на �ор�ре�о� е оној ав�ен�ичнио� од игумен 
Арсениј и ис�ио�, сега е во со�с�венос� на 
сегашнио� игумен на Манас�иро�, Архимандри� 
Пар�ениј. За време на неодамнешнио� �ожар 
(во 2009 година), кога нас�рада во �ожар 
Горни Пала�, игуменскио� крс� се наоѓаше на 
безбедно мес�о и зачуван е неош�е�ен. Има и 
уш�е многу други рабо�и, карак�ерис�ични 
само за овој �ре��риемчив игумен на Све�ио� 
Бигорски Манас�ир и досега не�ов�орени низ 
манас�ири�е во Македонија, ако не и �ошироко. 
На �ример, �рекрасна�а фреска на Богородица – 
„Ширшаја Небес“, уника�на �о круна�а на глава�а 
на Пресве�а Богородица, како и �о крилја�а, која 
со негов благослов била насликана во а�сида�а на 
машка�а �р�езарија. По�оа, �ре�с�ава�а на 
игумено� Арсениј, во �.н. „�роскинеза“, односно 
како колено�реклоно се моли �ред Прес�оло� на 
Пречис�а�а, насликана на игуменскио� �рон, 
каде ш�о �радиционално се слика Мајка�а Божја 
како заш�и�ничка на монаш�во�о. 
Овој славен игумен на Бигорскио� Манас�ир 
бил носи�ел и на �реродбенскио� дух. Тука, од 
духовни�е врутоци на Манас�иро�, се на�ојувале 
најголеми�е �реродбеници на Македонија, како 
и цела �лејада на �одоцнежни учи�ели кои 
�оминале низ Бигорско�о ќелијно богословско 
училиш�е. Заш�о силна�а личнос� и духовнос� 
на игумен Арсениј �ривлекувале мнош�во млади 
богоко�нежливи души, кои надоени со �а�ковска�а 
љубов на Све�ио� С�арец, о�како ќе �оминеле низ 
ќелијно�о Бигорско богословско школо, се упа�увале 
во големи�е �равославни цен�ри за дооформување 
на образование�о, �а каде и да оделе насекаде барале 
�омош за бедна�а духовна и ма�еријална сос�ојба 
на своја�а �а�ковина. Така бигорско�о бра�с�во 
с�анува вис�ински с�ожер на Преродба�а. Во 
�ој кон�екс� е и единс�венио� �одвиг на ова 
бра�с�во, возглавено од својо� игумен, кога во 
ле�о�о 184320 со �омош на локални�е големци 
Ѓурчин Кокале, к�и�оро� на црква�а „Све�и 
Георгиј Победоносец“ од село Лазаро�оле, Томо Ќааја, 
галичанец �о �о�екло и �ресончанецо� Сарџо 
20 Тогаш  Арсениј  е  веќе  покоен,  но  не  се  сомневаме 
дека имало негови залагања за ова дело и дека ова тлеело 
неколку години.
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Брадина, на и�ар начин добиле дозвола од �урски�е 
влас�и за �окрс�ување на исламизирани�е Мијаци 
од Галичник и ис�о�о го реализирале! Игумено� 
Арсениј се �ре�с�авил �ред Гос�ода на 27 јуни 
1839 година21. Мес�о�о на неговио� гроб е сѐ уш�е 
�редме� на ис�ражување, �ри ш�о би можело да 
се земе в �редвид и �редание�о дека наводно, бил 
�огребан во сама�а црква, �окрај јужнио� ѕид. Но 
ос�анува овој �ода�ок да биде утврден и ис�ражен 
од с�рана на ком�е�ен�ни лица. 
Наследник на игумено� Арсениј бил јеромонахо� 
Јоаким, родум од село Бибај, Горна Река, и �ој бил 
с�арешина на Манас�иро� од 1840 до 1862 година, 
односно цели 22 години22. 

21 В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија...,173.
22 А. Николоски, Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 
132.

 
Пор�ре� на игумено� Јоаким

Со сигурнос� знаеме дека година�а на упокојување 
е 1862, бидејќи, на �ор�ре�о� насликан од Дичо 
Зограф во 1868 година, с�ои на�ишано: „Игумен 
Јоаким бис� нас�оја�ел в сего оби�ел 21. О�иде 
од�ого мира во ле�о о� Хрис�а 1862“.
Освен фак�ографски�е �ода�оци за негово�о 
раѓање во Бибај, во с�иси�е зачувани во 
Државнио� архив на Ре�ублика Македонија се 
наоѓа и еден докумен�, регес� во кој �арафразирано 
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се с�оменува „�о� Јаким од Бибај“. Нес�орно е дека 
с�анува збор за игумено� Јоаким, но ин�ересно е 
�оа ш�о година�а која е наведена, 1827 г., е уш�е 
од �ред време�о кога �ој с�анал игумен23. Ова не е 
единс�вен случај во регес�и�е години�е да бида� 
с�орни, бидејќи во еден друг докумен�, за кој во 
регес�о� с�ои дека е од 1836 година, е наведено 
дека „Фазли ага од Дебар му ја �родал на Јакима, 
свеш�еник на Манас�иро� во Река, своја�а нива 
за 600 гроша“24. Всушнос�, во горенаведена�а 
година Арсениј сè уш�е бил жив. За жал, има малку 
�ознавачи на с�аро�урско�о �исмо кај нас, и �оа 
�рави �ода�оци�е, особено години�е, да не се 
утврдени со сигурнос�.
Доколку, се�ак, години�е биле �равилно �рочи�ани, 
�огаш ос�анува можнос�а дека Јоаким �ој договор 
го склучил во својс�во на е�и�ро�, за ш�о бил 
овлас�ен од самио� игумен Арсениј. Име�о на 
игумено� Јоаким се с�оменува во уш�е 6 фермани25, 
и �оа, два �а�и во 1843 година, од кои еднио� 
случај е за купување на куќа; во 1846 година, �ак, се 
с�оменува некакво �оравнение (�одмирување на 
долг)26, а во 1847 година е с�омна� „Јаким Пе�ре 
жи�ел на Манас�ирец“. Од 1862 година има два 
докумен�и, еднио� без да�ум, а другио� од 21 јули 
1862 година, каде �ов�орно се с�оменува негово�о 
име27. Од овие докумен�и јасно се гледаа� две 
рабо�и: �рво дека игумено� Јоаким го �родолжил 
�а�о� ш�о �ре�ходно му го �расирал игумено� 
Арсениј, го �роширил имо�о�, а обрнувал и големо 
внимание на ме�охо� во Рајчица,  и в�оро, се 
�окажува негово�о фамилијарно �резиме - Пе�ре, 
23 ДАРМ  - Фонд  590,  „Во  Река“  –  Река  (?-);  1746/1912: 
кутија  1,  документ  број  без  број  кај  фетви.  Во  Регестот 
точно  пишува:  „1827,  Договор-Поп  Јаким  од  с.  Бибај, 
Дебарско, му  ја  продал  на Трифуна Филипа  својата  куќа 
за  1000  гроша“.  Назад,  пак,  самите  монаси  запишале 
,,Марифет от стрина му папа Аќимова да се дадет Трипуну 
от Ничпур“.
24 ДАРМ - Фонд 590, „Во Река...“, документ број 25. На 
задната страна со арапски бројки пишува 1836, а  во текстот 
на црковно словенски ,,awlz тапиа за нивата што купифме 
от мусли[...]четири кила место над водениците оџоски“.
25 ДАРМ - Фонд 590, „Во Река...“, документ број 25, 66, 81.
26 ДАРМ  - Фонд  590,  „Во  Река...“,  документ  број  82  од 
фетвите. Поточно тоа е документ од 8 декември 1846, во 
којшто е наведено дека се помирени приходите на тимарот 
и платени 2000 гроша за тоа поравнение. Од задната страна 
се вели дека тоа е за земја во Требиште „от спаите маитари 
што продале на манастир“. 
27 ДАРМ - Фонд 590, „Во Река...“, документ без број и број 
3.

а ис�овремено, и с�а�усо� ш�о �огашна�а 
османлиска влас� му го дава на Манас�иро� 
како населено мес�о, нарекувајќи го Манас�ирец. 
Во ос�ана�и�е фермани/фе�ви/докумен�и се 
с�оменува уш�е и како Големио� Манас�ир или 
Манас�иро� во Долна Река или Манас�иро� во 
Горни Дебар. 
Значаен �ридонес на игумено� Јоаким за ме�охо� 
во Рајчица е негово ангажирање на Михаил Зограф и 
неговио� син Даниил во 1840 година за живо�исо� 
во кубе�о28. Подоцна, во 1848, 1849 и 1852 година, 
�ој го ангажирал и Дичо Зограф за да го наслика 
а�сидалнио� �рос�ор, наосо�, �равејо� кон 
за�ад и сводо�. За наука�а ос�анува нејасно кои 
се зографи�е (с�оред с�ило� и особенос�и�е, 
вероја�но с�анува збор за двајца) ш�о ја насликале 
за�адна�а фасада, кој ги ангажирал и кога.
И игумено� Јоаким, како и неговио� �ре�ходник, 
игумен Арсениј, �реку ис�ио� јеромонах Даниил, 
одржувал ак�ивна врска со кнежес�во�о Србија. 
Како �лод на �аа сорабо�ка, на Манас�иро� 
�ов�орно му било �одарено ѕвоно, за ш�о на 
6 ноември 1850 година е ис�ра�ено �исмо со 
благодарнос�29. Сочувано е и друго �исмо, со 
да�ум од 15 ноември 1851 година, од коеш�о јасно 
се гледа �она�амошнио� кул�урно-�росве�ен 
�рос�ери�е� на Манас�иро�30. Во �оа 
�исмо игумено� Јоаким бара од Белградскио� 
Ми�ро�оли� Пе�ар Јовановиќ да биде �римен 
на школување монахо� Исаија Па�а Јовановиќ, со 
обврска, �о завршено�о школување, да се вра�и во 
Манас�иро� „Све�и Јован Бигорски“ за учи�ел во 
словенско�о е�архиско училиш�е, единс�вено во 

28  Ц.  Грозданов,  Архиепископот Јован од Дебарско..., 
19-24. Кога Михаил доаѓа на повик од игуменот Арсениј 
да  зографисува  (за  ова  проф.  Ц.  Грозданов  смета  дека  и 
Митрополитот Григориј, подоцна Патријарх Цариградски 
Григориј VI има удел. Специфично е тоа што ликот на овој 
Епископ беше насликан во Машката трпезарија во „Горни 
Палат“ во Бигорскиот Манастир со титула „Архиепископ 
дебарски“) со себе за помошник го носи син му Димитриј, 
како што  и  се  потпишуваат  на  првите  престолни  икони, 
додека  подоцна  Димитриј  станува  монах  Даниил  и  е 
ракоположен во јеромонах. За животот и делата на Михаил 
и  неговите  синови  види  во  докторскиот  труд  на  Јулија 
Тричковска.
29 Грађа за историју македонског народа из архива Србије, 
ed.  Д-р.  К.  Џамбазовски,  том  I,  књига  II  (1849-1856), 
Београд 1979, 78.
30 Грађа за историју..., 122.
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Дебарска�а е�архија31.
По игумено� Јоаким, с�оред Парусија�а (Поменик 
на црква�а „Све�и Георгиј“) на Бигорскио� 
Манас�ир од 24 мај 1840 година, на�ишана од 
с�рана на Даниил јеромонах зограф, на лис� 1, 
во �екс�о� ,,Ш�о игумени знаеме...,“32 - се вели 
,,години �ри со е�и�ро�и �роминале33“.
По�оа се с�оменува игумено� Михаил од Галичник, 
кој игуменс�вувал 24 години.
Но, Ан�онио Николоски, еден од с�удиозни�е 
ис�ражувачи на Бигорскио� Манас�ир, 
забележува дека �ода�око� за игумен Михаил 
е до�ишан �одоцна и со друг рако�ис34. Ако од 
Великио� �оменик дознаваме дека Михаил 
с�анува „�о народно�о желание игумен во 1870 
година“ и од упокојување�о на Јоаким (1862) 
додадеме �ри години со е�и�ро�и, ос�анува 
неразјасне� �ериодо� од 1865 до 1870 година. За 
ин�еррегнумо� можеме неш�о да �ре��ос�авиме 
од �исмо�о од 16 јануари 1867 година, �о��ишано 
од „смирени Архимандри� Хари�он Мирковиќ“, во 
кое о. Хари�он бара финансиска �омош од кнезо� 
Михаило Обреновиќ, извес�увајќи го за долго� од 
300.000 чаршиски гроша, ш�о го ос�авил игумено� 
Јоаким, кој се упокоил �ред че�ири години35. Но, 
негова�а молба била одбиена �оради �ре�ходно 
одобрен заем на Архимандри�о� Дионисиј во 
вреднос� од 50 цесарски дука�и, за ш�о �ос�ои 
�исмо од 5 мај 1865 година36. Име�о на с�омена�ио� 
Архимандри� Хари�он с�ои и на за�ис во мала�а 
купола на бигорскио� ка�оликон од 1866 година. 
Се�ак, ос�анува нејасно зош�о и Архимандри� 
Дионисиј не бил �рибројан кон редо� на игумени�е 

31 Грађа за историју..., 122 (,,Первоэ началнноэ училище, 
котороэ  почта,  было  единственоэ  для  всего  юношества 
Деборской Епархий...“).
32  В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија...,173.; 
За  жал  не  можевме  да  откриеме  каде  сега  се  наоѓа  оваа 
Парусија, за да се направи фотокопија.
33 Според светогорските правила, епитропите се членови 
на  Советот  на  Старци,  кои  се  одговорни  за  духовната 
и  економската  состојба  на  Манастирот,  додека,  пак,  во 
градските цркви, епитропите се одборници кои се грижат 
за економијата за храмот.
34 А. Николоски, Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 
132.
35 Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, 
ed.  Д-р.  К.  Џамбазовски,  том  II,  књига  II  (1864-1886), 
Београд 1982, 145-146.
36 Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, 
том II, књига II, (1864-1868) 67,68,76.

и зош�о негово�о име не се среќава на ни�у едно 
мес�о. Немајќи доволно извори, и �ринудени да 
се �о��реме само врз �ре��ос�авки, би рекле 
дека �ериодо� од 1862 до 1865 година е време�о 
на е�и�ро�и�е. Не е сигурно дали Архимандри� 
Дионисиј во 1865 година (Ан�онио Николоски 
�ре��ос�авува дека Дионисиј се упокоил ис�а�а 
година37) се обра�ил до Кнезо� со молба за �омош 
како с�арешина или како еден од е�и�ро�и�е на 
Манас�иро�. Но со сигурнос�, знаеме дека од 
1866 до 1870 година с�арешина на Манас�иро� 
бил Архимандри�о� Хари�он. Како доказ за 
с�арешинс�во�о на Хари�он во Манас�иро�, а 
во недос�а�ок на некој друг �осоодве�ен �ишан 
докумен�, се зема негова�а молба од 16 февруари 
1868 година за собирање �омош за Манас�иро�38. 
Освен досега кажано�о, за игумено� Хари�он 
немаме никакви други �ода�оци, �а �ака, ос�анува 
не�озна�о негово�о �о�екло, како и �оа, дали �ој 
во 1870 година ја на�уш�ил игуменска�а функција 
или се упокоил.
После игумено� Хари�он, во 1870 година за игумен 
бил �ос�авен Архимандри�о� Михаил. Тој бил 
с�арешина на Манас�иро� 24 години и за да ги 
�одмири манас�ирски�е долгови ја �родолжил 
�рак�ика�а на �ре�ходни�е игумени, обраќајќи 
се до соседно�о слободно Кнежес�во Србија. Така, 
на 20 мар� 1870 година �ој упа�ил барање до 
Белградскио� Ми�ро�оли�, во ш�о бил �оддржан 
и од Дебарскио� Па�ријаршиски Ми�ро�оли� 
Ан�им, кој и самио� упа�ил �исмо на 12 мар� 1870, 
овлас�увајќи го јеромонахо� Арсениј за собирање 
милос�ина за Манас�иро� од нашинци�е коиш�о 
се наоѓале на �ечалба во Србија39. Во наредна�а 
1871 година игумено� Михаил го ангажирал својо� 
сонародник, галичанецо� Василиј К. Гиноски, 
зограф, за да ја наслика за�адна�а фасада на 
црква�а. Освен �оа, во време�о на игумено� 
Михаил, �о�очно во 1887 година, била дислоцирана 
и обновена чешма�а �од ка�оликоно�, од с�рана 

37 А.  Николоски, Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 
135.
38 В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија, Скопје 
1971, 400-401.
39 Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, 
ed.  Д-р.  К.  Џамбазовски  ,том  III,  књига  I,  (1868-1873), 
Београд 1983, 124.
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на монахо� Неофи� од Вехчани (Вевчани), кој, 
вероја�но, бил многу надарен за градежниш�во. 
Ис�ио� монах �ре�ходно, во 1882 година, ја 
уредил и чешма�а надвор од манас�ирскио� 
двор во ме�охо� во Рајчица ш�о се наоѓала �од 
егзархиско�о школо, а ја уредил ис�о �ака и 
ис�осница�а на �рвио� к�и�ор Јован. 
Во обидо� да ја �о�олниме �разнина�а од 
упокојување�о на игумено� Михаил во 1894 година, 
до �ос�авување�о на Никодим за игумен во 1907 
година, би можеле да се �овикаме само на неколку 
до�иси ш�о се чуваа� во ДАРМ (за жал, само на 
регес�и�е, �оради не�ознавање на с�аро�урско�о 
�исмо): до�ис од 1897 година, каде ш�о како игумен 
се с�оменува Гаврил; до�ис од 1898 година, каде 
ш�о се с�оменува игумен Герас; докумен�ација од 
1902-1903 година, каде како игумен се с�омнува �о� 
Хари�он; во докумен� од 1910 година се с�оменува 
игумено� Глигур Дими�ри.
Следнио� �озна� игумен е Никодим, �одоцнежен 
Е�иско� Одрински, кој во 1882 година бил 
замонашен во Бигорскио� Манас�ир, а во 1907 
година с�анал негов игумен40. Не знаеме од каде се 
земени овие информации за игуменс�вување�о на 
Никодим. Ис�о �ака, не знаеме дали во 1912 година, 
кога јеромонахо� Пар�ениј с�анал игумен, �ој 
с�арешинс�во�о над Манас�иро� го �резел од 
Никодим. За овај �ериод не се забележани �оголеми 
конкре�ни ак�ивнос�и.
Два аргумен�и јасно сведоча� дека Манас�иро� 
со свои�е с�арешини �ос�ојано бил �оддршка на 
многус�радалнио� македонски народ и ак�ивен 
двига�ел на Преродба�а. Имено, во �ериодо� кога 
грчка�а �ро�аганда ги држела во целос� цркви�е 
и манас�ири�е во Охридско, �реродбеници�е 
�обарале �о�слон во Бигорскио� Манас�ир, за 
�ука духовно да закре�на� и да добија� нови 
сили за �она�амошно делување. Ова го с�омна 
и академик Цве�ан Грозданов, на крајо� на 
2009 година, во една �ригода, кога се о�вораше 
Галерија�а на икони �ри на црква�а „Св. Георгиј 
Победоносец“ во С�руга, наведувајќи дека и 
Миладиновци и други �реродбеници немале друго 
�рибежиш�е во време�о на Преродба�а, освен 

40 А. Николоски, Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 
135.

Бигорскио� Манас�ир, каде ш�о се развивале 
и ја за�очнувале своја�а �реродбенска дејнос� 
големи�е дејци41. Така, се с�оменува дека во 
Манас�иро� �рес�ојувале Кирил Пејчинович, 
Јоаким Крчовски, Архимандри�о� Ана�олиј 
Зографски, Е�иско�о� Пар�ениј Зографски...42 
Ис�о �ака, академик Грозданов нагласи и за 
големио� број на �реродбенски икони, израбо�ени 
во Манас�иро� и околни�е села, како и за Дичо 
Зограф, кој, всушнос� учел во Манас�иро�, кај 
горес�омена�ио� Михаил од Самарина, ш�о бил 
�овикан од игумено� Арсениј да зографисува во 
Манас�иро�. Овие �реродбенски икони ко�ираа� 
многу високо, и �о уме�ничка вреднос� се веднаш 
зад визан�иски�е икони, но, за жал, голем дел од 
нив беа украдени во �оследниве неколку години, 
со ш�о исчезна значи�елен дел од наше�о 
кул�урно бога�с�во и наследс�во. В�орио� 
аргумен� се �озна�и�е Црешови �о�чиња, ш�о 
�ред �оче�око� на Илинденско�о вос�ание, 
биле израбо�ени во Бигорскио� Манас�ир. Во 
�ода�оци�е од �оа време се с�омнуваа� двајца 
монаси �о име Гаврил, еднио� од нив Русин, 
вероја�но игумено�, кои го израбо�иле �рво�о 
црешово �о�че, ш�о �о�оа, галичани�е од родо� 
на Канчевци го �ренеле во Крушево и со кое е означен 
�оче�око� на Вос�ание�о43.     
Анализа�а на с�омена�ио� �екс� од Трајчев 
�окажува недоследнос� во години�е. Георги Трајчев, 
�о �о�екло од Приле�, бил �росве�ен инс�ек�ор за 
овој крај и лично го имал �осе�увано Манас�иро� 
и се знаел со игумено� Пар�ениј. Нерасве�лен е 
фак�о� дека во �екс�о� во 1903 година како игумен 
е наведен јеромонахо� Пар�ениј. Дали �оа дава 
основа да се �ре��ос�ави дека не�осредно �ред 
Никодим, извесен �ериод јеромонахо� Пар�ениј 
бил игумен? Или, можеби, Георги Трајчев на�равил 
некаков �ревид во имиња�а? Ис�о �ака, збунува и 
�оа ш�о едно вакво с�ремно бра�с�во е �рикажано 
како нес�особно, си�е с�ари и бес�омошни? 
Вероја�но се�о �оа било �оследица на разни 
�ро�аганди кои влијаеле и �ридонесувале лоши�е и 

41 За жал, говорот не е никаде запишан. Наведено е по 
мое сеќавање.
42 Сп.: Г.Трайчевъ, Книга за Мияцитѣ, София 1941, 33.
43 Исто, 133-134.
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злонамерни информации да се земаа� и од две�е 
с�рани.      
На�омнавме дека за игумени�е од време�о 
на основачо� и �рв к�и�ор на Манас�иро�, 
Архие�иско�о� Јован, �а сè до игумено� Иларион, 
знаеме многу малку, а од �ериодо� на игумен 
Иларион, �а сè до �оче�ок на XX век имаме извесни 
�ода�оци. Во �ериодо�, �ак, на Балкански�е и 
Прва�а све�ска војна за Бигорски нас�а�ил бурен 
�ериод, на �ромени на �овеќе игумени и с�арешини 
за многу кра�ко време. На некои од нив се знае 
�о�екло�о, но некои се само с�омна�и �о име.
Во ДАРМ, веќе во докумен�и�е кои да�ираа� од 
�оче�око� на 1913 година, �о�очно во две �исма 
од 29.I 1913 година44, кај име�о на с�арешина�а 
с�ои некаков нејасен �о��ис, кој би можел да се 
�рочи�а како „Давид По�овиќ свеш�еник“, додека 
си�е �она�амошни информации на с�арешини�е 
укажуваа� на �оа дека �ој е всушнос� �о� Пе�ар 
По�овиќ од село Осој, којш�о �одоцна бил �ос�авен 
за с�арешина. Во �рилог е дадена фо�око�ија од 
�исмо�о со �о��ис „Давид“ и од едно �исмо кога 
с�арешина е о. Пе�ар, и може да се заклучи дека 
�ос�ои голема разлика во �о��иси�е.

44 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот „Свети Јован 
Бигорски“ - Ростуша (?-), 1838-1941, кутии 9, документот 
е  од  кутија  2.  Овде  би  сакал  да  наспоменам  дека  во 
ниедна кутија документите не се средени, нема броеви на 
листовите и затоа за Фонд 592 ќе стои само од која кутија 
е документот. 

 
Факсимил: Писмо �о��ишано од „Давид“ 

Писмово е ин�ересно, бидејќи во него �ој наведува 
дека ги знае виновници�е за �ожаро�. С�анува 
збор за �ожар на Долни Пала� од 1912 година 
ш�о денешна�а ис�орија го �ре�ира како 
случаен, нас�ана� �оради невнимание на војници 
с�ационирани во  Манас�иро�, за ш�о говори и 
игумено� Пар�ениј. Оваа информација лично ја 
чул Георги Трајчев �ри својо� �рес�ој во 1912 год. во 
Бигорскио� Манас�ир. Сме�ам дека е од голема 
важнос� наша�а генерација да ги ис�ражи овие 
�ода�оци и да о�крие кој е с�омена�ио� Давид, 
�о��ишан како с�арешина на Манас�иро� 
во �оче�око� на 1913 година и дали се нашле 
докази за вина�а на наведени�е осомничени за 
�алежо� на Долни Пала�. Зош�о, ако �ожаро� е 
�одме�на�, еве скоро 90 години, �оа се води како 
случајнос�? И зош�о �ие луѓе се осомничени и како 
ја докажале своја�а невинос�, ако с�анува збор за 
случајнос�? Прво�о да�ирано �исмо, �о��ишано 
од свеш�енико� Пе�ар, е од 10 февруари, а има и 
уш�е едно �исмо од 22.II 191345, кое е, всушнос�, негово 
�оследно �исмо од �ериодо� кога бил с�арешина, 

45 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., 
документот е од кутија 1.



355

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

а веќе од 23.II 1913 година за с�арешина е �ос�авен 
јеромонахо� Јосиф Хилендарец.

Факсимил: �о��ис на
свеш�енико� Пе�ар По�овиќ

Едно од �о�озна�и�е �исма на игумено� Јосиф 
е она �од број 52 од 14.I 1914 година46, во кое се 
извес�ува дека ноќ�а на 11 с�ро�и 12 јануари 
изгорел  манас�ирскио� ан, довршен есен�а. 
С�анува збор за ано� ш�о се наоѓал во близина на 
рибници�е или близу сегашна�а бензинска �ум�а 
на „Мак�е�рол“. Пожаро� се случил иден�ично 
како и во Долни Пала�, со случајна немарнос� 
на околу 50-60 с�ационирани војници и некои 
кираџии. Значи, имало два различни �ожари, во 
1912 и во 1914 година. Ано� набрзо бил саниран, 
но �оследици�е од �ожаро� на Долни Пала� се 
�одолго�рајни. Во ДАРМ е зачуван до�исо� до 
�о� Ташко од 1939 година47, во кој од него се бараа� 
информации за �еко� на санација�а на Долни 
Пала� ш�о за�очнала во 1925 година, со формирање 
на Одбор за обнова на Долни Пала�, на чело лично 
со �о� Ташко. Ис�ражувајќи ја Архива�а, дојдов до 
заклучок дека сочувани�е за�иси на �о� Ташко, не 
се сов�аѓаа� со архивски�е ма�еријали во некои 
фак�и.
Од �исмо�о �од број 875, од 18.VII 1914 година 
дознаваме дека за с�арешина на Манас�иро� 
бил �ос�авен јеромонахо� Фо�иј48. Има неколку 
до�иси од месец авгус� 1914 година, �о��ишани 
од јеромонах со нечи�ок �о��ис, �а можеме да 
�ре��ос�авиме дека с�анува збор за �о��исо� на 
јеромонах Фо�иј49. За него не е с�омна�о ни�у од 
каде доаѓа ни�у каде е �рерас�ределен ни�у, �ак, 
зош�о бил с�арешина �олку кра�ко време. Дури и 

46 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., 
документот е од кутија 2. 
47 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., 
документот е од кутија 4.
48 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., 
документот е од кутија 1.
49 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., документот 
е од кутија 1 и се однесува на 13 август.

не се знае ни негово�о �резиме, ни�у, �ак, мес�о�о 
на раѓање. И во �одоцнежнио� �ериодо�, �ред 
�оче�око� на В�ора�а све�ска војна, Архива�а 
изобилува со до�иси за доаѓања и кра�ко�рајни 
�рес�ои, �а заминувања на десе�ици монаси и 
јеромонаси. Ис�о �ака, се забележува и доаѓање 
на свеш�еници за издржување на е�и�имија, �а 
се �ре�ознаваа� имиња на некои �ромакедонски 
нас�роени, �осебно од Полог, кои вероја�но со 
е�и�имија�а �реба да се �ревос�и�аа�. Неколкуте 
домородни монаси ги следиме до самио� крај, 
�очнувајќи од Архимандри�о� Глигориј, игумено� 
С�иридон, монахо� Никодим од Галичник, 
монахо� Василиј од Рос�уше – замонашен од 
игумен С�иридон. Се с�омнува и монах Климен�иј, 
�а монахо� Мина... Нив не ги �ремес�уваа� на 
други мес�а, но неколку �а�и следуваа� кри�ики 
дека не го следа� модерно�о о�ш�ес�во и „знаа� 
само од ќелија в црква“. Во еден докумен� од 15/28. 
IX 1924 година се с�оменува извесен игумен Никанор 
(Добриќ) кој набрзо бил смене� од с�арешина, 
заради не�рилично монашко однесување.
Иако �о� Ташко вели дека с�арешинс�во�о од 
свеш�енико� Пе�ар го �резема на 4 а�рил 1915 
година, имаме за�ис од 2 а�рил 1915 година каде 
ш�о Ташко е �о��ишан како с�арешина.
Во еден до�ис на �о� Ташко од 12/25. III 1932 година, 
се с�оменува дека �ој бил с�арешина сè до 20. II 
1916 година, кога, како ш�о самио� вели, е смене� 
од с�рана на Бугари�е, а �о�оа �ов�орно е 
с�арешина од 20 ок�омври 1918 година50. Имено, 
на 21. XI 1915 година (�разнико� на Воведение на 
Пресве�а Богородица - Пречис�а), со доаѓање�о на 
Бугари�е, Владика�а Козма и игумено� Пар�ениј 
доаѓаа� �реку Буковик, но како �оследица на 
големи�е с�удови и снегови, Владика�а �о една 
недела �очинал во Манас�иро� Пречис�а, близу 
Кичево51. Бидејќи немало кој да го замени, �о� 

50  ДАРМ,  Фонд  Управа  на    манастирот  „Св.  Јован 
Бигорски“  (1838-1917),  кутија  8  [така  пишува  А. 
Николоски, но всушност е кутија 3 и периодот не е до 1917 
туку до 1941, иако јас видов и писмо од 1942, а и неколку 
документи од подоцна]. Незаведено писмо на А. Николиќ 
до  Црковниот  суд,  а  публикувано  во  А.  Николоски, 
Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 135.
51  Епископот  Козма  (1835-1916),  познат  и  како 
Пречистански,  Македонец,  родум  од  село  Орланци, 
Кичевско. Од 1897 година бил Егзархиски Митрополит во 
Дебарско-кичевската Епархија.
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Ташко фигурира како с�арешина на Манас�иро� 
сѐ до 16. II 1916 година, кога бил разрешен. В�оро�о 
управување на игумено� Пар�ениј со Манас�иро� 
�раело до ноември 1918 година, кога �о� Ташко 
бил �елеграфски �овикан од Владика�а Варнава 
�ов�орно да го �рими с�арешинс�во�о52. 
Всушнос�, игумено� Пар�ениј бил роден во село 
Доленци, Кичевско, во 1888 година. Негово�о 
крс�ено име било Пе�ар, а фамилијарно�о �резиме 
Гаврилов. Се школувал во Кичево и Дебар, каде ш�о 
завршил �рикласно училиш�е, а �о�оа семинарија 
во Цариград. Кај Дебарскио� Владика Козма служел 
10 години како ѓакон53. 
Доколку година�а на раѓање е �очна, �ој с�анал 
игумен на 25 годишна возрас� (1888-1913). Но во �ој 
случај не би можел да служи 10 години како ѓакон 
кај Владика�а Козма. Ос�анува како �редме� за 
идни�е ис�ражувачи да се разреши оваа недоумица.
Наредни�е �е� години од ис�орија�а на 
Манас�иро� се рела�ивно с�абилни, со �о� 
Ташко како с�арешина. С�арешинс�во�о на 
�о� Ташко �раело до 24 јуни 1923 година, кога на 
манас�ирска�а слава �осве�ена на Рождес�во�о 
на Све�и Јован Крс�и�ел – Иванден, за 
с�арешина доаѓа јеромонахо� Илија, кој имал 
руско �о�екло. Во �исмо�о од 06.VI 1923 година 
се вели дека „јеромонахо� Илија со сви�а�а се 
�овикува во Бигорскио� Манас�ир“54. На ис�ио� 
ден, ис�ра�ено е �исмо со  број 126 од Манас�иро� 
во Ма�ка, упа�ено кон Бигорскио� Манас�ир, 
со кое се извес�ува дека јеромонахо� Илија е 
разрешен од должнос�а во Манас�иро� во Ма�ка 
и се упа�ува во Бигорскио� Манас�ир на нова 
должнос�, заедно со двајца негови служи�ели и 
еден �ослушник. С�оред �ронајдени докумен�и во 
ДАРМ, јеромонахо� Илија се �одго�вувал да оди за 
Америка и за�оа на 20. X 1924 година бил смене� од 
јеромонахо� Никанор. По�очно кажано, со решение 
на Духовнио� суд бр. 6201 од 23 јули/05 авгус� 1924 
година за с�арешина е воведен Никанор. Но, со 

52  Епископот  Варнава  (Росиќ)  –  р.1880  година,  1910-
1920,  Епископ  Велешко-дебарски  при  Вселенската 
Патријаршија,  1920  –  1930,  Митрополит  Скопски  при 
новооснованата СПЦ, 1930 – 1937 Патријарх на СПЦ.
53 Л. Милетич, Исторически и художствени паметници.., 
3-4.
54 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., документот 
е од кутија 2.

�исмо број 4583 од 31 мај 1924 на Духовнио� суд, за 
с�арешина бил �овикан Архимандри�о� Аврамиј 
од Побушкио� Mанас�ир55. Во до�ис од 07/20. VI 
1924 година како с�арешина е �о��ишан Аврамиј, 
но она ш�о збунува е дека на 30.VII/12.VIII 1924 
година, Илија врши �римо�редавање со Никанор, 
односно, како ш�о с�ои во �екс�о�, со Никола56. Се 
�ос�авуваа� две �рашања. Дали Аврамиј воо�ш�о 
извршил �римо�редавање, или еднос�авно само го 
кон�ролирал Илија или, �ак, можеби и воо�ш�о не 
дошол?! В�оро, сигурно с�анува збор за еднос�авна 
�еча�на грешка со замена�а на име�о Никанор-
Никола, бидејќи �о��исо� е недвосмислено на 
Никанор. Со решение на Духовнио� суд бр. 6727, од 
09. IX 1925, на Никанор му се наложува е�и�имија, 
а �о� Ташко е �ов�орно назначен за с�арешина. 
За жал, заради недоволна докумен�ација Ан�онио 
Николоски не ја согледал грешка�а и во Зборнико� 
за Бигорски Манас�ир објавува дека игумено� 
се вика Никола. Во �она�амошнио� �ериод 
нема �урбуленции, односно �о� Ташко си ја врши 
не�речено с�арешинска�а должнос� и во меѓувреме 
ус�ева да ги �родаде 500 дрва маслинки во Елбасан, 
наводно заради обнова�а на Долни Пала�, која оди 
многу бавно, за ш�о �ос�ои сочувана �ре�иска. 
За �о�реби�е на  манас�ирски�е рибници (еден 
�оголем �роек� во �оа време) освен добиена�а 
�омош од држава�а, зема и креди�и, �а �ака, како 
хи�о�ека ја губи зграда�а во Ско�је, кај С�оковна 
куќа „Мос�“ - зграда�а на �рва�а Ско�ска 
о�ш�ина, Манас�ирска о�ш�ина, сега Црвена 
ско�ска о�ш�ина.
Со �оче�око� на В�ора�а све�ска војна, 
рабо�и�е се менуваа�. С�оред сведош�во�о 
на Велјо Деловски (1988 година), искажано на 
м-р Ви�е Исјановски, во 1941 година, за време на 
кра�ко�рајна�а а�рилска војна, група офицери 
на Кралска�а југословенска армија го убила �о� 
Ташко и го фрлила во Ш�илски мос�, не сфаќајќи ги 
добронамерно негови�е зборови дека германски�е 

55 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., документот 
е од кутија 2.
56 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., документот 
е  од  кутија  1. Интересно,  документот  го  има  два  пати  и 
се  наоѓа  и  во  кутија  2,  додека Николоски  наведува  дека 
го пронашол овој документ во Битуше, што би било трета 
копија.
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офицери наближуваа� кон Маврово (а �ој �оа го 
знаел бидејќи бил еден од ре�ки�е кои имале радио 
и �елефон во своја�а ќелија)57. С�оред кажувања 
на некои �ос�ари меш�ани од околни�е населени 
мес�а, со кои кон�ак�ираме овие �е�наесе�ина 
години овде во Манас�иров, �ие офицери, 
всушнос�, биле роднини на игумено� Пар�ениј и се 
сомневале дека ис�ио� е убиен со знаење и дозвола 
на Ташко и �ака искорис�иле можнос� неказне�о 
да се одмазда�. 
Повоенио� �ериод и најнова�а ис�орија на 
Манас�иро�
Немаме �о��олни сознанија ш�о се случувало 
со Манас�иро� за време на В�ора�а све�ска 
војна. Позна� е фак�о� дека игумено� С�иридон 
живел сè до 1948 година и за �оа време �ос�ојано 
�рес�ојувал во Манас�иро�. Во докумен�ација�а 
на Манас�иро� нема никаде за�ис дека �ој бил 
с�арешина на Манас�иро�, �уку само имал чин 
игумен. Во еден до�ис се с�оменува само дека се 
назначува за намесник (Духовен суд, бр. 4581, 31 мај 
1924 година). Игумено� С�иридон, со фамилијарно 
�резиме Дими�риев(иќ) е роден во Дебар во 1865 
година, а замонашен е на Све�а Гора. За собра� 
во Бигорскио� Манас�ир доаѓа во 1901 година 
(во за�ис ш�о се наоѓа во Архива�а с�ои дека е 
�римен за собра� во 1900 година). Ис�а�а, 1901 
година, е рако�оложен за јеромонах од егзархискио� 
Владика Козма Пречис�ански. Ан�оние Николоски 
наведува дека �ре�ходно му бил десе� години 
ѓакон на Владика�а Козма58. Ако �оа е �очно, о. 
С�иридон се враќа од Све�а Гора во 1891 година 
и ос�анува десе� години во роднио� Дебар како 
ѓакон. Но �оа се �окажало како не�очно. Пос�оја� 
две можнос�и: или Ан�оние Николоски ги �омешал 
игумени�е Пар�ениј и С�иридон или еднос�авно, 
имал �огрешен извор, бидејќи ја згрешил година�а 
на рако�олагање во јеромонах, ш�о всушнос� е 
година�а на рако�олагање за јероѓакон. Во ДАРМ 
за игумен С�иридон �ишува дека е рако�оложен од 
с�рана на Владика�а Козма за јероѓакон на 01.IV 

57  Публикувано  од  м-р  Вите  Исјановски,  Беше народен 
човек,  Скопје,  весник  „Нова  Македонија“  18.  II  1991 
по  повод  ,,Јуначка  смрт  на  поп  Ташко“,  весник  „Нова 
Македонија“, 30. XII 1990, без броеви на весникот. 
58 А. Николоски, Игумени, архимандрити, јеромонаси..., 
136.

1904, а за јеромонах само 2 дена �одоцна, односно 
на 03.IV 1904 година. Но ако е �ака, �огаш зош�о 
на надгробна�а �лочна на „егумен Ш�иридон“, 
�ишува дека „умрел 1948, живеел во манас�ир 51 
година“, ш�о би значело дека �ој во Бигорскио� 
Манас�ир е од 1897 година! Збунува и едно друго 
�исмо, најдено во Државнио� архив на Ре�ублика 
Македонија, �од број бр. 3 од 24. VII 1942 година, во 
кое како с�арешина на Манас�иро� е �о��ишан 
�ро�а С�иро Личеноски59. 
Во 1995 година, на �окана од надлежнио� архијереј 
на Дебарско-кичевска�а Е�архија, г. Тимо�еј, доаѓа 
сегашнио� игумен на Бигорскио� Манас�ир, 
Архимандри� Пар�ениј, кој веќе има с�екна�о 
жив монашки о�и� во лулка�а на монаш�во�о, 
Градина�а на Пресве�а Богородица – Све�а Гора 
А�онска, и се населува во Манас�иро�, со цел да 
го возобнови монаш�во�о и негова�а с�ара слава. 
Заклучок
Бигорскио� Манас�ир низ векови�е одиграл 
голема и значајна улога за Православие�о на 
овие �рос�ори и �ошироко, за ш�о секако голем 
�ридонес имале негови�е игумени. Видовме дека 
домородни�е бигорски игумени биле многу �овеќе 
од духовни водачи, �ие биле закрилници на 
својо� народ, силни �оборници за за�азување на 
словенскио� дух и кул�ура, с�особни к�и�ори и 
гради�ели, коиш�о Манас�иро� го издигнале и 
на духовен и на ма�еријален �лан и го зголемиле 
неговио� ав�ори�е� и надвор од граници�е на 
наша�а земја. За разлика од нив, игумени�е ш�о 
биле �ос�авувани од Ср�ска�а Па�ријаршија 
биле �ре�ежно незаин�ересирани, инер�ни, 
нес�особни за каква било духовна мисија меѓу 
народо�, �оради ш�о Манас�иро� доживува 
о�аѓање во духовен и ма�еријален �оглед. Заради 
униш�ени�е докумен�и, �ешко е да се најда� 
имиња�а на игумени�е �осле �рвио� к�и�ор 
Јован. Подолу хронолошки ги �омес�уваме си�е 
игумени на Бигорскио� Манас�ир за кои имаме 
�ода�оци во �оследни�е �ри века:

59 ДАРМ, Фонд 592, Управа на Манастирот..., документот 
е од кутија 4.
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Прв к�и�ор Јован монах, �окасно Архие�иско� Охридски

Иларион 1743 – 1781 (1782), 38 или 39 години

Трифилиј 1781 (1782) – 1787 (1788), 6 години

Хаџи Тарасиј 1788 (1789) – 1795, 6 години

Ми�рофан 1796 – 1807, 12 години

Арсениј (Диме) 1807 – 1839 

Јоаким (Пе�ре) 1840 – 1862  

Време на е�и�ро�и 1862-1865, Дионисиј 1865

Хари�он (Мирков(иќ)) 1865 – 1870

Михаил (Рис�о) 1870 – 1894, 24 години

1897 - ? Гаврил

1898 - ? Герас

1902 – 1903 Хари�он ?

Никодим 1907-?

1910 ? Глигур (Дими�ри)

Пар�ениј (Гаврилов) 1912-1913

Давид (?) (По�овиќ) 1913, Пе�ар (По�овиќ) 1913, Јосиф (Грбиќ) 1913 – 1914

Пе�ар (П.) 1914, Серафим 1914, Пе�ар (П.) 1914, Фо�иј (?) 1914 

А�анасиј (Николиќ) 1915 – 1916, Пар�ениј 1916 – 1918

А�анасиј (Н.) 1918 – 1923

Илија 1923 – 1924, Аврамиј (?) 1924

Никанор (Добриќ) 1924 – 1925

А�анасиј (Н.) 1925 – 1941

Про�а С�иро (Личеноски) 1942

Игумен С�иридон ? - 1948

Пар�ениј (Фидановски) 1995 - 
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Hieromonk Dositheus (Taleski)

The Abbots of the Bigorski Monastery of
St. John the Baptist 

Summary

Throughout the centuries the Bigorski Monastery played an essential and significant role for the Orthodoxy in this 
region and beyond, for which its Abbots had certainly had a huge contribution. We saw that the indigenous Abbots 
of Bigorski were more than just spiritual leaders, they were protectors of their people, strong advocates for the preser-
vation of the Slavic spirit and culture, capable founders and constructors who significantly improved the Monastery 
on spiritual and material level and increased its authority beyond the borders of our country. As opposed to them, 
the Abbots assigned by the Serbian Patriarchate were mostly indifferent, inactive, incapable of any kind of spiritual 
mission among the people, for which the Monastery went through a serious decline in spiritual and material aspect. 
But since many of the documents have been destroyed, it’s difficult to discover the names of the Abbots following 
the first founder John. Below you can find the names of all the Abbots we have data for in the past three centuries:
The initial founder monk John, later the Archbishop of Ohrid

Abbot Hilarion 1743 – 1781 (1782), for 38 or 39 years
Abbot Triphilius 1781 (1782) – 1787 (1788), for 6 years
Abbot Hadji Tarasius, 1788 (1789) – 1795, for 6 years

Abbot Mitrophane 1796 – 1807, for 12 years
Abbot Arsenius (Dime) 1807 – 1839 
Abbot Joachim (Peter) 1840 – 1862  

The period of epitropes 1862-1865, Abbot Dionysius 1865
Abbot Chariton (Mirkov(ich)) 1865 – 1870

Abbot Michael (Risto) 1870 – 1894, for 24 years
Abbot Gabriel 1897 - ?
Abbot Geras 1898 - ?

Abbot Chariton (?) 1902-1903
Abbot Nickodime 1907 - ?

Abbot Gregory (Demetrius) (?) 1910
Abbot Parthenius (Gavrilov) 1912-1913

Abbot David (Poipovich) (?) 1913, Abbot Peter (Popovich) 1913, Abbot Joseph (Grbich) 1913-1914
Abbot Peter (P.) 1914, Abbot Seraphim 1914, Abbot Peter (P.) 1914, Abbot Photius (?) 1914

Athanasius (Nikolich) 1915 – 1916, Abbot Parthenius 1916 – 1918
Athanasius (N) 1918 – 1923

Abbot Illyas 1923 – 1924, Abbot Abhramius (?) 1924
Abbot Nicanor (Dobrich) 1924 – 1925

Abbot Athanasius (N) 1925 – 1941
Priest Spyro (Lichenoski) 1942

Abbot Spyridon ? – 1948
Abbot Parthenius (Phidanovski) 1995 - 
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Деве�наесе�ио� век од ис�орија�а на 
Османлиска�а Им�ерија е еден од најважни�е 
�ериоди од нејзино�о �ос�оење. Реформи�е 
ш�о се случиле во овој век ѝ овозможиле на 
османлиска�а држава, �ос�е�ено да за�очне да 
излегува од скамене�а�а с�рук�ура на класично�о 
османлиско уредување и со �еко� на време�о, 
�оа се �очувс�вувало насекаде, �а до�рело и до 
најниски�е слоеви во о�ш�ес�во�о.   
Реформи�е особено биле важни за хрис�ијанско�о 
население, чија �равна, економска и верска �оложба 
за�очнала да се менува. Иако �ие �ромени за�очнале 
да се случуваа� �орано, нивнио� официјален 
�оче�ок бил �рокламиран со Ѓулханскио� 
Ха�ишериф, �рочи�ан на 3 ноември 1839 г. во 
градина�а Ѓулхане, �окрај сул�анскио� сарај 
То�ка�и во Ис�анбул. Одредби�е на овој важен 
докумен� ги о�фа�иле речиси си�е сегмен�и 
на османлиска�а држава, а еднa од најважни�е 
одредби била �аа со која си�е �оданици во 
држава�а с�анале рамно�равни �ред законо�, без 
разлика на нивна�а верска, е�ничка или социјална 
�ри�аднос�. 
Овие деклара�ивни заложби ја �окажале желба�а 
за �ромени на османлиско�о раководс�во. Овој 
декре�, кој бил �рочи�ан �ред државни�е 
функционери, верски�е �рвенци и �ред 
ди�лома�ски�е �ре�с�авници на за�адни�е 
евро�ски земји, �ре�с�авувал еден вид обврска 
дека османлиска�а влада и во иднина ќе �родолжи 
со реформи�е за�очна�и во време�о на сул�ано� 
Махмуд II (1808 - 1839)1. Со него се нас�ојувало да се 
дада� и да се гаран�ираа� граѓански�е �рава во 
модерна смисла на зборо�, да се заш�и�и имо�о�, 

1 Махмуд  II  (1809  -  1839),  триесеттиот  османлиски 
султан, во чие време започнале реформи во османлиската 
држава што официјално биле објавени неколку месеци по 
неговата смрт, во јули 1839 г. и станале познати под името 
Танзиматски реформи.

чес�а и живо�о� на �оданици�е и да се создаде 
о�ш�ес�во во кое муслимани�е и „немуслимани�е“ 
ќе бида� рамно�равни, во однос на свои�е лични 
и граѓански�е �рава. Покрај �оа, издавање�о на 
овој докумен� имало и �оли�ичка цел, а �оа било 
желба�а османлиска�а држава да се �риклучи кон 
моќни�е земји на �огашна Евро�а и да ја �ридобие 
нивна�а благонаклоне�ос� и �оддршка. 
В�орио� важен �роглас, издаден од с�рана 
на османлиска�а држава во овој �ериод на 
Танзима�ски�е реформи, бил Ха�ихумајуно� 
од 1856 г. Овој декре� бил издаден неколку дена 
�ред да за�очна� мировни�е �реговори �о 
�рекинување�о на судири�е од Кримска�а 
војна (1853-1856) ш�о се водела меѓу Русија и 
Османлиска�а Им�ерија. Овој докумен� бил многу 
�оконкре�ен од Ѓулханскио� ха�ишериф. Тој на 
многу �ојасен начин на си�е немуслимани им ја 
гаран�ирал безбеднос�а на живо�о�, имо�о� и 
чес�а, како и заш�и�а�а на си�е нивни верски, 
�радиционални и обичајни �рава и кул�ура�а на 
секојдневно�о живеење. Со него биле воведени и 
редица нови реформи од облас�а на економија�а, 
с�о�анс�во�о, финансии�е, админис�рација�а, 
�раво�о и образование�о. Бил укина� даноко� 
– арач ш�о го �лаќале само немуслимани�е и на 
�ој начин, си�е �оданици на им�ерија�а, без 
исклучок, формално-�равно с�анале рамно�равни 
�ред даночни�е служби. Ис�о �ака, била 
�о�врдена нивна�а рамно�равнос� �ред судски�е 
и админис�ра�ивни�е органи и во образовнио� 
сис�ем. Си�е �оданици сега можеле да с�а�уваа� 
на служба во државни�е органи, а ученици�е 
можеле да се за�ишуваа� во државни�е училиш�а 
на си�е нивоа. Накра�ко речено, Ха�ихумајуно� 
од 1856 г. �ре�с�авувал еден вид �рограма 
за �родолжување на за�очна�и�е реформи 

д-р Драги Ѓоргиев

Бигорскио Манасир Св. Јован Крсиел во 
свелоо на османлиские докумени
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декларирани со Ха�ишерифо� од 1839 г2. Овие два 
докумен�и донеле значајни �ромени и освежувања 
во зас�арена�а и конзерва�ивна с�рук�ура 
на османлиска�а држава. И �оа не само �оради 
�оли�ички�е �омес�увања ш�о ги �редизвикале 
во вна�решни�е �оли�ички односи, во смисла 
на зародување на секуларизмо� во османлиска�а 
држава, �уку и �оради �оа ш�о со нив �очнале 
низа радикални реформи, кои со �еко� на време�о, 
го �ромениле �равнио� с�а�ус и економска�а 
�оложба на немуслимански�е �оданици.
Промени�е имале особено силно влијание врз 
севкупна�а �оложба на хрис�ијанско�о население. 
Благодарение на реформи�е и �ромени�е, во 
држава�а, во многу балкански�е градови за�очнало 
формирање�о на еден �оброен и �обога� слој 
�рговци и занае�чии од хрис�ијанска�а заедница. 
Рамно�равнио� граѓански, �оли�ички, �равен 
и верски с�а�ус, колку и да бил во �оче�око� 
формален, им овозможил �олесно и �обрзо да 
за�очна� да се ин�егрираа� во османлиско�о 
о�ш�ес�во, да с�ануваа� многу �омобилни во 
социјален и економски �оглед и, секако, многу 
�ослободно да ја �рак�икуваа� своја�а вера и да 
ги обновуваа� свои�е верски храмови и да града� 
нови. И се чини, дека во �ој домен се случиле 
најдрама�ични �ромени. Тоа го �о�врдуваа� 
докумен�и�е и од османлиска и од друга 
�ровениенција. Во оваа �рилика, �ред да �реминеме 
на османлиски�е, ќе наведеме еден докумен� од 
бри�анска �ровениенција.
Имено, на 11 јуни 1860 г. бри�анскио� амбасадор 
во Ис�анбул, сер Хенри Булвер, упа�ил циркулар 
до си�е бри�ански конзули во османлиски�е 
�ери�ории со �рашања за �оложба�а на 
Хрис�ијани�е во Османлиска�а Им�ерија. Тој 
циркулар содржел 24 �рашања од си�е облас�и од 
живо�о� на Хрис�ијани�е: од нивна�а верска 
и економска �оложба на �ери�орија�а на која 
се �рос�ирала јуриздикција�а на соодве�нио� 
конзула�, до �рашање�о за земање с�рански 
�асоши од с�рана на османлиски�е �оданици. На 

2 Поопширно за овие реформи и промени во Османлиската 
Империја види: Ilber Ortaylı, Imparatorluǧun en uzun yüzyılı, 
Istanbul 1983; Osmanlı devleti ve medeniyeti tarihi, editӧr ve 
ӧnsӧz Ekmeledin Ihsanoǧlu, Istanbul, 1994, 283 – 324.

овие �рашања конзули�е или вицеконзули�е биле 
должни да одговора� и да ги образложа� свои�е 
одговори, со соодве�ни �римери за односнио� 
�роблем засегна� во �рашање�о. На овој циркулар 
одговориле и бри�ански�е вицеконзули кои во �оа 
време �рес�ојувале во Би�ола и во Ско�је. Нивни�е 
одговори на �ос�авени�е �рашања од циркуларо� 
ја о�сликуваа� си�уација�а на �ери�орија�а 
за којаш�о �ие биле надлежни и, всушнос�, го 
�ре�с�авуваа� ин�ересо� на бри�анска�а 
�оли�ика во однос на Балкано�. 
Овде ќе се задржиме на две �рашања во врска со 
�оложба�а на Хрис�ијани�е во Би�олскио� и 
Ско�скио� ејале� и во врска со нивни�е верски 
�рава, односно на религија�а и цркви�е.  
Во одговоро� на �рво�о �рашање и двајца�а 
бри�ански �ре�с�авници се сложуваа� во 
конс�а�ација�а дека ак�уелна�а сос�ојба на 
Хрис�ијани�е била многу �о�оволна о�колку �ред 
15 - 20 години. Во �аа конс�а�ација �осебно дециден 
е ско�скио� вицеконзул, Џон Блан�, кој �ишува 
дека насекаде има знаци дека Турци�е, особено 
�овисоки�е класи, ја губа� кон�рола�а во однос на 
население�о, �рговија�а и земјоделс�во�о, ш�о 
било сосема с�ро�ивно со Хрис�ијани�е. Речиси 
во секој град цели улици, �а дури и цели квар�ови, 
�реминувале во раце�е на �оследни�е. Ис�о 
�ака, била на�уш�ена и �ракса�а да не се �уши 
и да не јава на коњ во �рисус�во на некој Турчин, 
рабо�и ш�о се сме�але како навреда на Турци�е. 
Во �оследни�е �е� години, односно од Кримска�а 
војна (1853 - 1856), еден од очигледни�е знаци на 
�одобрување било и градење�о на убави куќи од 
с�рана на Хрис�ијани�е во градови�е. Тие биле 
�окомфорни, �оцврс�о изградени и многу �одобро 
уредени, ш�о �ре�с�авувало еден од најсигурни�е 
знаци за благосос�ојба�а и за на�редоко� на �оа 
население.
Посебен ин�ерес во циркуларо� ѝ е �осве�ен на 
религија�а и цркви�е. Три �рашања бараа� одговор 
на �оа, дали Хрис�ијани�е имаа� �ешко�ии 
�ри градење�о цркви или �ри извршување�о на 
црковни�е обреди, дали во случаи�е на �ри�исок 
врз хрис�ијанско�о население �оа е резул�а� 
на верски фана�изам од с�рана на Муслимани�е 
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и дали, �рогоно� на �ро�ес�ан�и�е го врша� 
Муслимани�е или Хрис�ијани�е. Во одговори�е е 
наведено дека веќе немало забрани и Хрис�ијани�е 
немале никакви �речки за градење цркви и за 
извршување обреди, освен �оа ш�о �ребало да се 
�лаќа 3.000 гроша за издавање ферман, со кој се 
добивало дозвола за градба и ш�о не било дозволувано 
да се �ос�авуваа� камбани на цркви�е. Доколку 
имало некои �роблеми, �ие најчес�о доаѓале од 
локална�а влас� и од локално�о муслиманско 
население, но �о Кримска�а војна, благодарение на 
наредби�е издадени од цен�рална�а влас�, многу 
од �ие �роблеми биле о�с�ране�и. Ис�о �ака и 
с�ара�а �ракса, вра�и�е на цркви�е за кои се 
добила дозвола за изградба да не бида� �овисоки од 
че�ири с�а�ки3 (122 цм.), �оради ш�о цркви�е биле 
вко�увани во земја, веќе била мина�о. Вицеконзуло� 
Џон Блан� конс�а�ира дека не �ос�ои друга земја 
каде ш�о на �о�чине�и�е слоеви им е дозволено 
да ги слава� свои�е религиозни обичаи, до �ој 
с�е�ен и со �аква �ом�а како ш�о се �рак�икува 
во Турција. За �рогоно� на �ро�ес�ан�ско�о 
население и двајца�а конзули одговараа� дека 
нема �ро�ес�ан�и во нивни�е ејале�и кои се 
�оданици на сул�ано�, но би�олскио� заменик 
конзул Хенри Булвер� додава дека доколку би 
имало, �огаш �рогонување�о би дошло од с�рана 
на Хрис�ијани�е, од чија црква �ро�ес�ан�и�е 
се одвоени, а не од с�рана на муслимани�е или на 
влас�а4.  
Ваква�а ново нас�ана�а сос�ојба во однос на 
зголемени�е верски слободи за хрис�ијански�е 
�оданици го �о�врдува и изградба�а на две�е 
големи цркви: Св. Дими�рија во Би�ола (1830) и 
Св. Богородица во Ско�је (1835), кои на им�ресивен 
начин го симболизираа� ново�о време и 
драма�ични�е �ромени ш�о се случувале во 
османлиско�о о�ш�ес�во во XIX в., �осебно во однос 
на религиски�е �рашања и верска�а �олеранција. 
Ис�о �ака и фондови�е во Османлискио� 

3  Се  мисли  на  османлиската  пракса  да  не  се  дозволува 
црквите во населените места да бидат градени високо над 
нивото  на  земјата,  поради  што  вратите  морале  да  бидат 
вкопувани  во  земја.  Инаку  една  стапка  изнесува  30,48 
центиметри. 
4 Државен архив на Република Македонија, фонд Foreign 
Office, микрофилм бр. 5, снимки: 379 - 401 и 493 - 495.

архив во Ис�анбул �окажуваа� силна еуфорија 
и раздвиженос� меѓу Хрис�ијани�е и лавина од 
барања за �о�равка или изградба на нови цркви. 
Во с�омена�ио� архив �ос�оја� с�о�ина молби 
од Хрис�ијани�е, речиси од си�е градови и села 
на �ери�орија�а на Македонија или за �о�равка 
на с�ари�е или за изградба на нови цркви во 
нивни�е мес�а, �роследени со �ланови и цр�ежи 
на �ие цркви.
Во кон�екс� на горе о�ишана�а �оложба и 
нас�ана�и�е �ромени се и два�а докумен�и од 
османлиска �ровениенција �резен�ирани овде, а кои 
се однесуваа� на Бигорскио� Манас�ир Св. Јован 
Крс�и�ел. Имено, с�анува збор за два фермани 
од Збирка�а фермани ш�о се чува во Државнио� 
архив на Ре�ублика Македонија. Во �рвио� од нив, 
с�анува збор за сул�анска наредба издадена во 
врска со молба упа�ена до сул�анскио� двор од 
Цариградскио� Па�ријарх во која се извес�ува дека 
во Манас�иро� Продромос кој бил во надлежнос� 
на Дебарскио� Ми�ро�оли� Јоаким, од �орано 
било обичај во време�о на извршување�о на 
верски�е обреди Хрис�ијани�е да се �овикуваа� 
со чукање на дрвена ш�ица. Меѓутоа, од с�рана 
на некои од државни�е службеници и на некои 
други видни лица се �равеле �речки на �аа �ракса. 
Цел�а на молба�а била да се издаде возвишена 
наредба од с�рана на Сул�ано� во врска со ова 
�рашање, со цел да се с�реча� вакви�е мешања и 
�ри�исоци од локални�е моќници. Повикувајќи се 
на докумен�и�е издадени на Ми�ро�оли�и�е на 
овој Манас�ир од с�рана на �ре�ходни�е сул�ани  
и на судски�е решенија �оврзани со верски�е 
обреди на Хрис�ијани�е, Сул�ано� нашол 
соломонско решение и наредил кога верници�е ќе 
се �овикуваа� на моли�ва да се чука на ш�ица во 
дворо� на с�омена�ио� манас�ир, а не надвор од 
него, без �ри�оа да се �рави �оголема врева.    
 В�орио� докумен� ис�о �ака е �оврзан 
со молба од Цариградскио� Па�ријарх, во која се 
извес�ува дека во Бера�о� даден о��орано на 
Дебарскио� Ми�ро�оли� Јоаким било објасне�о 
дека никој од с�рана нема �раво да се меша во 
движнио� и недвижнио� имо� на црква�а 
воо�ш�о. Но и �окрај �оа, од с�рана на население�о 
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на неколку околни села имало мешање во шума�а, 
ниви�е и �асиш�а�а ш�о од �орано �ри�аѓале 
на Манас�иро� Продромос, �оради ш�о се барало 
издавање на сул�анска наредба. И �ов�орно 
Сул�ано�, �овикувајќи се на �ре�ходни�е 
сул�ански наредби и судски докумен�и во кои 
биле за�ишани услови�е за вакви �рашања, издал 
ферман во кој наредува да се �ос�а�ува согласно �ие 
услови и никој да не се с�ро�ивс�авува на све�ио� 
шерија�ски закон и на она, ш�о било �ре�ис на 
Царска�а ка�ас�арска управа за имо�и�е на 
Манас�иро�, заш�и�увајќи го на �ој начин 
манас�ирскио� имо�. 
Анализа�а на овие два докумен�и може да �онуди 
некои ин�ересни заклучоци. 
Нај�рво, внимание�о го �ривлекува фак�о� ш�о 
временска�а разлика во издавање�о на овие два 
сул�ански докумен�и е само неколку месеци. Имено, 
�рвио� е издаден во мај 1838, а другио� во ок�омври 
1838 г. Фак�о� ш�о Дебарскио� Ми�ро�оли� за 
само шес� месеци добил два фермани за заш�и�а 
на �рава�а и имо�и�е на Манас�иро�, �окажува 
дека �ој, �реку Цариградскио� Па�ријарх, имал 
�раво, но ис�о �ака и дека чувс�вувал слобода, чес�о 
да се обраќа до Сул�анскио� двор, со надеж дека ќе 
добие заш�и�а. И во два�а фермана сул�ански�е 
наредби се во корис� на Хрис�ијани�е, иако во 
�рвио� од нив, �ос�ои извесна внима�елнос� 
со цел Сул�ано� да не ги �овреди чувс�ва�а на 
муслимани�е, коиш�о се жалеле на �реголема�а 
врева од �ро�ање�о �ри �овикување на моли�ва. 
Во секој случај, �оа ш�о Хрис�ијани�е се 
заш�и�ени од с�рана на Цен�рална�а влас�, 
ја �окажува нивна�а �о�оволна �оложба и секако, 
с�аво� на држава�а која на �ој начин сакала да 
ја с�роведе своја�а нова �оли�ика. Ако се земе 
�редвид и фак�о� дека од мај 1838 г. �ос�ои 
уш�е еден сул�ански ферман5 со кој се забранува 
корис�ење на конако� на Ми�ро�оли�о� 
Јоаким во службени цели од с�рана на локална�а 
влас� која вршела �ри�исок за �оа, а од 1837 г. 
�ос�ои и ферман6 со кој се наредува да се с�реча� 

5  Државен  архив  на  Република  Македонија,  Збирка 
фермани, ферман број 19.
6  Државен  архив  на  Република  Македонија,  Збирка 
фермани, ферман број 27.

локални�е влас�и да ја �ре�ресуваа� црква�а 
Св. Георгиј во село�о Радиовце, �огаш �оа само ја 
�о�врдува конс�а�ација�а дека �оложба�а на 
хрис�ијанско�о население се менувала, а држава�а 
нас�ојувала на �ој начин да ја �ромовира своја�а 
�олеран�на �оли�ика. 
И во два�а фермани Сул�ано� се �овикува 
на �ре�ходни бера�и дадени во раце�е на 
Ми�ро�оли�о� Јоаким и на други судски 
докумен�и �оврзани со имо�о� и �рава�а на 
свеш�еници�е во Манас�иро�, во кои веќе биле 
разрабо�ени голем дел од имо�но-�равни�е 
�рашања, не само со овој конкре�ен манас�ир. 
Тоа �окажува дека �оли�ика�а на османлиска�а 
држава кон хрис�ијански�е храмови имала 
свој кон�инуи�е� и дека и �орано, �ред 
за�очнување�о на Танзима�ски�е реформи, �аа 
внимавала на с�а�усо� на немуслимански�е 
све�илиш�а и на немуслимани�е7. Овие фермани 
го �о�врдуваа� и заклучоко� конс�а�иран од 
с�рана на горес�омена�и�е бри�ански конзули 
дека главни�е �роблеми за хрис�ијанско�о 
население во однос на нивни�е верски �рава 
доаѓале од локални�е муслимански моќници и 
население, додека цен�рална�а влас� нас�ојувала 
да го амор�изира �ој �ри�исок и да биде 
заш�и�ник на хрис�ијански�е верски �рава, 
ш�о било во согласнос� со декларирани�е заложби 
од �рокламирани�е докумен�и. Очигледно, 
�ромени�е ш�о се случувале во �оли�ика�а на 
држава�а нај�ешко �родирале во �ровинции�е 
и наидувале на најсилен о��ор од с�рана на 
локални�е моќници кои зголемени�е �рава на 
Хрис�ијани�е ги гледале како закана за свои�е 
�озиции и �ривилегии. 
Во �родолжение ја даваме �ранскри�ција�а и 
ин�егралнио� �ревод на горе о�ишани�е два 
фермана �оврзани со ис�орија�а на Бигорскио� 
Манас�ир Св. Јован Крс�и�ел.

7 Ферманот број 11 од истата Збирка фермани во ДАРМ, 
од  10  август  1828  г.  упатен  до  Дебарскиот Митрополит 
Григориј,  наредува  немешање  од  страна  во  црковните 
обреди  и  во  собирањето  на  даноците  од  христијанското 
население во Дебар и Дебарско, а ферманот бр. 78 од 1816 
г. наредува немешање на локалните власти во кратовската 
црква  Свети  Јован.  Се  разбира,    османлиските  архиви 
располагаат  со многу поголем број  документи  со  слична 
содржина.
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MAHMUD HAN BÝN ABDULHAMÝD MUZAF-
ER DAÝMA8

Kýdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri’în Reka nâibi 
mevlana ... zide ilmuhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn 
vâsýl olacak malum ola ki Ýstanbul ve tevabi’i Rum 
Patriği ve Asitâne-i saadetimde mukîm cemaat-ý 
metropolidânýn südde-i saadetime takdim etdikleri 
memhûr arzuhallerinde Rum Patrikliği’ne dahil De-
bre ve Reka ve tevabi’i metropolidleri Yoakim nâm 
rahibin ilitizâmý dahilinde Reka kazasýna tâbi’ Tre-
bişte-i Reka nam karyede vâki Prodromos manas-
týrýnda âyinleri icra olunacağý vakitde reâyânýn kili-
seye gelmeleri için çýta çalmak qteden beri mu’tâd 
iken ehl-i qrf tayfesiyle zâbitân-ý saire taraflarýn-
dan mümâna’at olunmakda olduğundan bahisle o 
makûle vâki olan müdahale ve mümâna’atýn men’i 
bâbýnda emr-i şerifim sudurunu istid’â etmeleriyle 
kuyûda müracaat ve muktezasý sual olundukda Is-
tanbul Rum Patriği’nin cemaat-ý metropolidân ile 
keşişhâne mührüyle memhûr arzuhâlleri ma’mûlün 
bih olup ayinlerine müte’allik her ne ki arz ve i’lâm 
ederler ise müsaade oluna deyu metropolidlerin 
yedlerine verilen berât-ý âlişâným şürûtunda münder-
iç ve mezkür ve emsâline emr-i şerifim verildiği mu-
kayyed ve mastûr olmağla bu suretde emsâli vechile 
emr-i şerifim i’tâsý menût-ý re’y-i âlişaným idüği 
tahrir olunmağla vech-i meşruh üzere amel olunmak 
fermâným olmağýn imdi sen ki naib-i mûmâileyhsin 
keyfiyet malumun oldukda ber minval-i muharrer 
amel ve hareketle reâyâ-yý mersûmenin âyinleri gün-
lerinde li-ecli-ilân ziyade şematât etmeyerek manas-
týr-ý mezkür avlusunda çýta çalmalarýna mümâ-
na’at ve bu vesile ile ziyade şemâtât misillü vaz’a 
irate-i ruhsat olunmamak bâbýnda fermân-ý âlişâným 
sâdýr olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerifim vusul 
buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yafte-i 
sudûr olan fermân-ý vacibü’l-ittibâ ve lâzýmü’l-im-
tisâlimin mazmûn-ý itâat-makrûnuyla âmil olasýn, 
şoyle bilesin, alâmet-i şerife itimad kýlasýn. 
Tahriren fi evâsýtý şehri Saferi’l-hayr sene erba’a ve 
hamsîn ve mi’eteyn ve elf. 
Be makam-ý Mahrûse-i Kostantiniyye9.

8 Овој текст што го содржи името на актуелниот Султан, 
името на неговиот татко, како и синтагмата „секогаш 
победник“, е содржан во султанската тугра што од 
овластен службеник секогаш била ставана на почетокот на 
официјалните документи коишто излегувале од Султанската 
канцеларија и најчесто, посебно во подоцнежниот период, 
бил украсуван со раскошни растителни орнаменти. 
9 Државен архив на Република Македонија, Збирка 
фермани, ферман број 18.

Ферман број 19 (15-24 мај 1838)

МАХМУД ХАН СИН НА АБДУЛХАМИД СЕКОГАШ 
ПОБЕДНИК

До �рвио� меѓу судии�е �ознавачи на Шерија�о�, 
наиб10 на Река, гос�один ...11, нека се зголеми негово�о 
знаење.
Кога ќе �рис�игне високио� царски декре�, нека 
биде јасно дека во молба�а која со �еча� до мојо� 
Среќен �раг ја дос�ави Цариградскио� Па�ријарх 
на Ис�анбул и околина�а и заедница�а на 
Ми�ро�оли�и која е населена во Прес�олнина�а, 
се извес�ува дека во Манас�иро� Продромос, 
кој се наоѓа во село�о Требиш�е, кое �ри�аѓа на 
каза�а Река, а кој е во надлежнос� на Јоаким, 
Ми�ро�оли�о� на Дебар, Река и околина�а, кои 

10 Naib – назив за службеник кој заменувал функционери, 
во случајов заменик на кадијата. 
11 Не е запишано името на наибот.
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�ри�аѓаа� на Цариградска�а Па�ријаршија, од 
�орано било обичај во време�о на извршување�о 
на верски�е обреди раја�а да се �овикува да дојде во 
црква�а со чукање на дрвена ш�ица. Со оглед на �оа 
ш�о од с�рана на државни�е службеници и други 
видни лица се �рава� �речки на �аа �ракса, а со 
цел да се с�речи мешање�о и с�ро�ивс�авување�о 
на вакви�е рабо�и, изго�вена е молба со �еча� на 
заедница�а на Ми�ро�оли�и на Цариградскио� 
Па�ријарх во Ис�анбул и на Манас�иро�, во која 
се бара издавање на моја чесна наредба во врска со 
ова �рашање, велејќи дека �оа било во согласнос� со 
молби�е и судски�е решенија �оврзани со верски�е 
обреди. Бидејќи во содржина�а на услови�е на мојо� 
возвишен бера� кој о��орано е даден во раце�е 
на с�омена�и�е Ми�ро�оли�и, како и во мои�е 
чесни наредби кои се издаваа� за вакви слични 
рабо�и, е за�ишано мое�о возвишено мислење 
во врска со издавање�о на моја�а чесна наредба, 
да се �ос�а�ува согласно за�ишанио� начин. Ти 
кој сега си наиб кога ќе се разјасни рабо�а�а, 
однесувај се онака како ш�о е на�ишано. Во врска 
со �ој �роблем издаден е мој возвишен ферман со 
кој се наредува во денови�е на верски�е обреди на 
с�омена�а раја, да се чука на ш�ица во дворо� на 
с�омена�ио� манас�ир без да се �рави �оголема 
врева и на �ој начин, да не се ос�ави �рос�ор за 
�рекумерна врева. Наредувам кога ќе �рис�игне 
моја�а чесна наредба да се �окаже �окорнос� кон 
чеснио� ферман во врска со ова �рашање, како ш�о 
е с�омена�о �огоре и да се дејс�вува во согласнос� 
со негова�а содржина која бара �окорнос�. Така да 
се знае, нека се има доверба во мојо� чесен знак. 

На�ишано во средина�а на месец Сафер во 1254 
година12.
Во заш�и�енио� Конс�ан�ино�ол.

12 15 – 24 мај 1838 година.

TUĞRA
MAHMUD HAN BÝN ABDULHAMÝD  

MUZAFER DAÝMA

Kýdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri’în Reka nâibi 
mevlana ... zide ilmuhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn 
vâsýl olacak malum ola ki Ýstanbul ve tevabi’i Rum 
Patriği ve Asitâne-i saadetimde mukîm cemaat-ý 
metropolidânýn südde-i saadetime takdim etdikleri 
memhûr arzuhallerinde Rum Patrikliği’ne dahil De-
bre ve Reka ve tevabi’i metropolidleri Yoakim nâm 
rahibin yedlerine verilen berât-ý âlişâným şürûtun-
da metropolidliğine ve kilise ve manastýrlarýna 
müte’allik bağ ve bahçe ve çiflik ve kadimden tem-
lîk olup vakfolan tarlalarýna ve çayýr ve değirmen 
ve sair bunun emasâli kiliselerine vakfolan büyût ve 
dekâkin ve emlâk ve eşya ve nükûd ve davarlarýna ve 
zabt u tasaruflarýna düstûru’l-amel olup âhardan ferd 
müdahale eylemeyeler deyumusarrah iken iltizâmý 
dahilinde Reka kazasýna tâbi’ Trebişte-i Reka nam 
karye sýnýrýý dahilinde Nehr-i Erba’a qte yanýnda 
vâki Prodromos tabir olunur manastýra qteden beri 
senedaât-ý mutebere ile olan orman ve Nehr-i Erba’a 
civarýnda olan tarla ve merâsýna Oreor ve Velebrdo 
ve Radostoş karyeleri ahalisi taraflarýndan bi-vech 
müdahele olunmakda olduğundan bahsile ol bâbda 
emr-i şerifim sudûrunu istirhâm etmeleriyle şürûtu 
ve emsâli lede’s-sual şürût-ý muharrere metropolid-i 
mersûm yedine verilen berât-ý âlişanýmda münderiç 
ve mezkür ve emsâline emr-i şerifim verildiği deft-
erinde mukayyed ve mastûr olmağla vech-i meşruh 
üzere amel olunmak fermâným olmağýn imdi sen ki 
naib-i mûmâileyhsin husus-ý mezkûra takayyüd ve 
zikrolunan Prodromos manastýrý papazýndan südde-i 
saadetimden ihrac olunmuş mühürlü sahîh suret-i 
Defter-i Hakanî taleb edip gqresin mârru’z-zikr Tre-
bişte-i Reka karyesinden manastýr-ý mezkûre tarla ve 
merâ ve ormana dair nesne tahrîr ve tahsis kýlýndýğý 
muharrer ve mekûr olduğu hâlde ecânibden olan 
kimesneler hilâf-ý şer’-i şerif ve mugâyir-i suret-i 
defter-i hakanî dahl ü taaruz etdirilmemesi hususu-
na dikkat ve hilâf-ý şer’-i şerif ve mugâyir-i kuyud-ý 
Defter-i Hakanî vaz’dan mücanebet olunmak bâbýn-
da ferman-ý âlişâným sâdýr olmuşdur. Buyurdum 
ki hükm-i şerifim vusûl buldukda bu bâbda vech-i 
meşrûh üzere şeref-yafte-i sudûr olan fermân-ý 
vacibü’l-ittibâ ve lâzýmü’l-imtisâlimin mazmûn-ý 
itâat-makrûnuyla âmil olasýn, şoyle bilesin, alâmet-i 
şerife itimad kýlasýn. 
 Tahriren fi evâili şehri {abani’l-muazzam 
sene erba’a ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf. 
Be makam-ý mahrûse-i Kostantiniyye13.

13 Државен архив на Република Македонија, Збирка 
фермани, ферман број 22.
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Ферман број 22 (20-30 ок�омври 1838) 

ТУГРА НА СУЛТАНОТ МАХМУД II

До �рвио� меѓу судии�е �ознавачи на Шерија�о�, 
наиб на Река, гос�один ... 14, нека се зголеми негово�о 
знаење.
Кога ќе �рис�игне високио� царски декре� нека 
биде јасно дека во молба�а која со �еча�, до мојо� 
Среќен �раг ја дос�ави Цариградскио� Па�ријарх 
на Ис�анбул и околина�а и заедница�а на 
Ми�ро�оли�и која е населена во Прес�олнина�а, 
се извес�ува дека во услови�е ш�о �ос�оја� во 
мојо� возвишен бера� кој му е даден на Јоаким, 
Ми�ро�оли�о� на Дебар, Река и околина�а, �ос�ои 
�ринци� на однесување, во кој е објасне�о дека никој од 
с�рана нема �раво да се меша во лозја�а, градини�е 
и чифлизи�е ш�о �ри�аѓаа� на Ми�ро�олија�а, на 

14 И во овој ферман не е запишано името на наибот.

нејзини�е цркви и на нејзини�е манас�ири, �о�оа 
во ниви�е, ливади�е, воденици�е ш�о од �орано 
се увакафени и се �редадени во нивна со�с�венос�, 
како и во објек�и�е, дуќани�е, имо�и�е, �ари�е во 
го�ово, си�нио� доби�ок, и други�е слични �оседи. 
Но и �окрај �оа, од с�рана на население�о на 
села�а Ореовец, Веле Брдо и Рос�уше имало мешање 
во шума�а која со важечки докумен�и од �орано 
�ри�аѓа на Манас�иро� наречен Продромос, кој е 
во надлежнос� на с�омена�ио� Ми�ро�оли�, а 
кој се наоѓа на друга�а с�рана од река�а Радика15, 
во граници�е на село�о Требиш�е ш�о �ри�аѓа 
на каза�а Река, како и во ниви�е и �асиш�а�а во 
околина�а на река�а Радика. Поради �оа, во врска со 
ова �рашање �окорно се моли издавање на моја чесна 
наредба. Бидејќи во содржина�а на мојо� возвишен 
бера� кој е даден во раце�е на с�омена�ио� 
Ми�ро�оли�, како и во деф�еро� на мои�е чесни 
наредби ш�о се издаваа� за вакви слични рабо�и, 
се за�ишани услови�е за вакви �рашања, да се 
�ос�а�ува на начино� на кој �оа е за�ишано. Ти 
кој сега си наиб �осве�и внимание на с�омена�ио� 
�роблем. Побарај од Царска�а ка�ас�арска управа 
нека издаде веродос�оен �ре�ис со �еча� на 
она ш�о �о�ови�е на с�омена�ио� Манас�ир 
Продромос го бараа� од мојо� Среќен �раг. Посве�и 
внимание на �рашање�о никој од с�рана да не се 
с�ро�ивс�авува на све�ио� шерија�ски закон и 
на она ш�о е �ре�ис на Царска�а ка�ас�арска 
управа, како и на она ш�о е на�ишано и издадено 
за ниви�е, �асиш�а�а и шуми�е на с�омена�ио� 
Манас�ир во с�омена�о�о село Требиш�е. Во врска 
со воздржување�о од с�ро�ивс�авување на све�ио� 
шерија�ски закон и на за�иси�е на Царска�а 
ка�ас�арска управа издаден е мој возвишен ферман. 
Наредувам кога ќе �рис�игне моја�а чесна наредба 
да се �окаже �окорнос� кон чеснио� ферман во 
врска со ова �рашање, како ш�о е с�омена�о �огоре 
и да се дејс�вува во согласнос� со негова�а содржина 
којаш�о бара �окорнос�. Така да се знае, нека се има 
доверба во мојо� чесен знак. 
На�ишано во �оче�око� на месец Шабан во 1254 
година16.
Во заш�и�енио� Конс�ан�ино�ол. 

15 Во ферманот за реката Радика е употребен називот 
Nehr-I Erb’a, што значи Четири Реки.
16 20 – 30 октомври 1838 година.
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Dragi Georgiev, Ph.D

The Bigorski Monastery 
of St. John the Baptist in 
the aspect of the Ottoman 

documents

Summary

In this article are presented two imperial orders by the 
sultan from the 1838, concerning the monastery St. John 
the Baptist-Bigorski, now kept at the State archives of 
Macedonia. Both of them are sultan’s decrees, issued by 
the requests of the Patriarch of Istanbul (Constantino-
ple) and the metropolitan of Debar-Joachim, for pro-
tection of the religious customs and properties of the 
monastery.
The sultans’ protection of the orthodox temple shows 
the favorable position of the Christians and also the 
more tolerant and more careful act of the state towards 
them, being a result of the Tanzimate reforms which 
were held at the ottoman state during the XIX century. 
In making the decisions the sultan calls in onto previ-
ous hefts presented in hands to the metropolitan Joa-
chim and other court documents related to the estates 
and the rights of the priests at the monastery. 
Showing us that the politics of the ottoman state to-
wards the non-Muslims temples has its continuity and 
that even before it pay due attention to the status of 
these holy places.
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Со оглед на �оа ш�о дебарскио� крај се наоѓа во 
близина на Охрид -  цен�аро� на словенска�а 
�исменос� и седиш�е на ав�окефална�а Охридска 
Архие�иско�ија, во цркви�е и манас�ири�е во 
овој дел на Македонија мошне рано била развиена 
ак�ивна книжевна дејнос�. Позна�о е дека 
од овој крај �о�екнува глаголска�а �редлошка 
на Би�олскио� �риод од XII в., во чијаш�о 
содржина се вградени, �окрај �реводни визан�иски 
химнографски дела, ис�о �ака и оригинални 
словенски ли�ера�урни �ворби од жанро� на 
црковна�а �оезија, чијш�о ав�ор е Ме�одиевио� 
ученик �резви�еро� Конс�ан�ин.
Од дебарскио� крај �о�екнува Архие�иско�о� Јоан, 
�рвио� �оглавар на Охридска�а Архие�иско�ија 
�о �адо� на Самуилово�о царс�во, а о��ука го 
води свое�о �о�екло и ис�акна�ио� визан�иски 
црковен ком�ози�ор „ангелогласнио�“ Јоан Кукузел. 
За кон�инуирано одржување на �исмена�а 
�радиција во овој македонски крај јасно зборува 
и фак�о� ш�о во цркви�е и манас�ири�е на 
Дебарска�а е�архија во мина�о�о се на�ишани 
бројни книжевни с�оменици, некои од коиш�о 
се зачувани и �ре�с�авуваа� важен извор за 
�роучување�о на с�ара�а македонска книжевнос�.
Кон крајо� на XV или во �оче�око� на XVI в., на 
�ример, браќа�а �о� Јоан и Никола Милошеви од 
село�о Писко�ие (денес Пишко�еа во Албанија) 
кај Дебар на�ишале �ролог, во кој е зачуван 
единс�венио� �озна� �ре�ис од с�аро�о жи�ие 
на Св. Наум Охридски, на�ишано во X в., од ученик 
на Све�и�е Климен� и Наум. Во ис�ио� рако�ис 
е зачуван и �ре�ис од словенскио� �ревод на 
Кра�ко�о жи�ие на Св. Климен� Охридски од 
Архие�иско�о� Дими�риј Хома�ијан. Овој значаен 
македонски рако�ис се чува во библио�ека�а на 
Зографскио� Манас�ир �од бр. 471.

1  Божидар  Райков,  Стефан  Кожухаров,  Хайнц  Миклас, 

Во 1534 год. книжевници�е �о� Јоан Дебарски и 
кир Акакие на�равиле �ре�ис од ле�о�исо� на 
Јоан Зонара. Овој рако�исен кодекс сега се наоѓа во 
Авс�риска�а национална библио�ека во Виена 
�од сигна�ура cod. slav. 1262. По� Јоан го �ишувал 
�рвио� дел од рако�исо�, додека в�орио� дел, 
�очнувајќи од л. 225 до крајо�, е дело на кир Акакие. 
На л. 225 книжевнико� за�ишал: „dozde pisa pop 
Èoan Ãebarski, ot zde kir Àkakie“.

Книжевна�а ак�ивнос� во скри��орски�е цен�ри 
во дебарскио� крај довела до формирање на бога�и 
рако�исни збирки во цркви�е и манас�ири�е 
во североза�аднио� дел на Македонија. Во 
славис�ичка�а наука �осебно е �озна�а збирка�а 
од с�арословенски рако�иси �ри црква�а „Св. 
Преображение“ во село�о Орбеле, кои во в�ора�а 
�оловина на XIX в. од с�рана на колекционеро� 
С�еван Верковиќ се однесени надвор од Македонија. 
Меѓу рако�иси�е од Орбелска�а црква се наоѓа и 
еден �ергамен�ен �риод од XIII в., �ишуван од 
книжевнико� �о� Пе�ар којш�о од с�рана на 
негови�е �роучувачи е сме�ан за значаен книжевен 
с�оменик од круго� на Охридска�а книжевна школа, 
а има и особено значење не само за �роучување�о 
на средновековна�а македонска книжевнос� �уку 
и за �роучување�о на ис�орискио� развој на 
македонскио� книжевен јазик3.
Во дебарскио� крај особено значаен цен�ар 
на �равославно�о монаш�во и црковнос� е 

Христо  Кодов,  Каталог на славянските ръкописи в 
библиотеката на Зографския манастир в Света Гора, Со-
фия 1994, 49.
2  Gerhard  Birkfelner,  Glagolitische und Kyrilische 
handschriften in Österreich, Wien 1975, 276.
3 Сп. Емилија Црвенковска, Разнообразноста на текстот 
на Орбелскиот триод -  во контекст на ракописите од 
Охридската книжевна школа.  -   Меѓународен научен со-
бир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, култур-
на и писмена  традиција“  (по повод 1100-годишнината од 
смртта на Св. Наум Охридски), Охрид 4-7 ноември 2010, 
Скопје 2011, 243-250.

Академик Ѓорги По�-А�анасов

Ракоиснаа радиција на Бигорскио Манасир 
„Св. Јован Крсиел“
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Бигорскио� Манас�ир Св. Јован Крс�и�ел. 
Црковно�о �редание негово�о основање го лоцира 
временски во 1020 год., не�осредно �о �адо� на 
Самуилово�о царс�во, а за негов основач и �рв 
к�и�ор се сме�а Охридскио� Архие�иско� Јоан. Во 
време�о на о�оманско�о нашес�вие Манас�иро� 
бил разурна� и долго време не се �рис�а�ило кон 
негова обнова, највероја�но, �оради ис�ориски�е 
околнос�и во �ој дел на Македонија, кои биле 
исклучи�елно не�оволни за о�с�ојување�о на 
вековна�а македонска �равославна �радиција. 
Војна�а ш�о Ѓорги Кас�рио�-Скендербег ја водел 
во �еко� на XV в. за одбрана на Хрис�ијанс�во�о, 
завршила со неус�ех и довела до големи разурнувања 
и осиромашување на население�о. Освен �оа, во 
следни�е векови за�аднио� дел на Македонија се 
соочува со насилна асимилација на �равославно�о 
хрис�ијанско население, ш�о ис�о �ака, не одело 
во �рилог на евен�уално�о �орано обновување на 
Манас�иро�.
Во �олза на �еза�а за �одоцно�о обновување на 
Манас�иро�, �о негово�о разурнување за време на 
�урско�о освојување на Македонија, јасно зборува 
и фак�о� ш�о најс�ари�е словенски рако�иси �о 
�о�екло од Бигорскио� Манас�ир �о�екнуваа� 
од XVI век, �ри ш�о скоро си�е рако�иси ш�о 
�ри�аѓале на рако�исна�а збирка на овој наш 
Манас�ир ос�анале во Македонија, а �оа значи 
дека оваа македонска манас�ирска рако�исна 
збирка не �ре�с�авувала ин�ерес за с�рански�е 
ис�ражувачи и колекционери кои ја �осе�иле 
Македонија во �еко� на XIX в. Овие „љуби�ели“ 
на с�ари�е црковни книги ги собирале, �ред сè, 
�ергамен�ни�е кодекси, нас�ана�и до XIV в. и во 
исклучи�елни случаи, некои рако�иси од �оновио� 
�ериод, ако �ие �ре�с�авуваа� ин�ерес од 
содржинска или ав�орска гледна �очка.
Најголемио� дел од зачувани�е рако�иси �о 
�о�екло од Бигорскио� Манас�ир денес се чуваа� 
во Државнио� архив на Ре�ублика Македонија, 
во засебна збирка со ознака „МБ“ (Манас�ир 
Бигорски). С�анува збор за десе� рако�иси 
нас�ана�и во �ериодо� од XVI до XIX век: �ри од 
нив се од XVI, еден од XVIII и ос�ана�и�е шес� се 
од XIX век.

С�оред сведочење�о на �роф. Владимир Мошин 
овие рако�исни црковни книги, со �овеќе вредни 
с�аро�еча�ени изданија и друга црковна 
ли�ера�ура, �о �рес�анување�о на монашкио� 
живо� во Манас�иро�, биле �ренесени во �риземна 
влажна �рос�орија со искршени �розорци, �оради 
ш�о некои од нив целосно изгниле, додека други 
биле ош�е�ени од влага и во �роцес на рас�аѓање. 
Во �аква сос�ојба �ој ги нашол овие рако�иси �ри 
негова�а �осе�а на Бигорскио� Манас�ир во 1969 
год., �о ш�о ис�и�е биле �ренесени во Архиво� на 
Македонија и �одложени на соодве�на заш�и�а и 
конзервација4.
Од �ос�ари�е рако�иси, чиеш�о нас�анување се 
врзува за XVI в., два се �ообемни -  Че�вороевангелие 
(322 л.)

 
Че�вороевангелие, средина на XVI век, (МБ 1) 

4  Владимир Мошин, Словенски ракописи во Македонија, 
книга I, Скопје, 1971, стр. 27.
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Че�вороевангелие, средина на XVI век, (МБ 1) 

Че�вороевангелие, средина на XVI век, (МБ 1) 

и �а�ерик (276 л),

 
Па�ерик, средина на XVI век, (МБ 4) 

додека еден од нив -  �разничен минеј, е 
фрагмен�ирано зачуван (37 л.). Евангелие�о е 
бога�о илуминирано со разнобојни зас�авици и 
иницијали и ги содржи �редговори�е на Теофилак� 
Охридски, додека Па�ерико� обилува со за�иси кои, 
во �овеќе�о случаи сведоча� дека рако�исо� му 
�ри�аѓа на Бигорскио� Манас�ир и само во еден 
случај би можел да упа�ува на неговио� �ишувач. 
Еве неколку од овие за�иси:
л. IIIб: hariton7 јerod3kon7 pisal7na _Sta3 bo/
estvena3 kniga u=enie;;; a8n5 marta 8;
Òi s~ta + b/ostavna (sic) +kniga + ~glemi + ~út7=nik7 
+ ~ú bigor6 + manastYr6 + ~ú s~tgo + Èwvana +.

л. 275: ÒYi wt=6nik6 pisah6 az6 Êozma Õukelik6 ou 
Ëipovo;
л. 276б: ÒYa kniga wte=nik6 ú bigor manastir s~ti 
¸wan6 na reka Ñadika Ãebr6 1757.
Фрагмен�о� од �разничнио� минеј бил во многу 
лоша сос�ојба -  голем дел од лис�ови�е се исечени, 
додека од некои ос�анале само мали делови. Сега 
е конзервиран и има нов �овез. Пишуван е во 
в�ора�а че�вр�ина на XVI в. и содржи служби 
за месец се��ември: зачуванио� дел за�очнува 
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со служба�а за 14 се��ември -  Воздвижение на 
чеснио� и живо�ворен крс� -  Крс�овден.

Празничен минеј, XVI век (МБ М-2) 
Че�вр�ио� �о с�арос� рако�ис е часослов 
и нас�анал во �рва�а �ре�ина на XVIII век. 
Книга�а содржи 102 лис�а и е целосно зачувана 
ш�о може да се заклучи од ознака�а „konec]“ на 
�оследнио� лис� од рако�исо�. При �ишување�о 
е упо�ребено �олуус�авно �исмо од брзо�исен �и�, 
додека јазико� е ср�скословенски со македонизми.

 
Часослов, XVIII век (МБ М-3)

Меѓу рако�иси�е ш�о нас�анале во �еко� на 
XIX век има че�ири �оменици, служба на Св. Јован 
Крс�и�ел и еден зборник со мешана содржина.
Најс�арио� �оменик е од �арусиски �и� и 
�ре�с�авува �ре�ис од �ос�ар рако�ис, кој �о�оа 
е до�олнуван со нови имиња. Пре�исо� е на�равен 
во 1833 год.,

 во време�о на игумено� Архимандри� Арсениј 
и содржи 246 �агинирани с�раници, �ри ш�о 

имиња има до с�р. 134, а ос�ана�и�е лис�ови, 
со мали исклучоци, се �разни. С�омена�и се 

имиња на владе�ели, Архие�иско�и, Е�иско�и, 
монаси, свеш�еници, мирјани. Меѓу к�и�ори�е 

се с�оменува „kral3 Ìarka Àndrea[a“ (sic, 
с�р. 2) ш�о би можело да упа�ува на �оа дека 

манас�ирски к�и�ори биле и крало� Марко, и 
неговио� бра� Андреаш. На с�р. 66 е забележано 

дека во 1858 год. на �оклонение во Бигорскио� 
Манас�ир дошол игумено� на Серскио� 

Манас�ир „Св. Јован Крс�и�ел“ еромонахо� 
Хрисан�, ш�о �ре�с�авува би�но ис�ориско 

сведош�во за духовни�е кон�ак�и меѓу овие два 
македонски манас�ира во мина�о�о. На с�р. 140 
има за�ис од �оново време: „Јегумен С�иридон о� 

Дебар 18-I-1947 год.“.
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Парусија, 1833 год. (МБ М-7) 
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В�орио� �оменик е од 1857 год. и содржи 32 
лис�ови, од коиш�о само шес� се �о�олне�и 
со имиња на населени мес�а. Поменико� го 
�ишувал манас�ирскио� слуга Козма Симеонович 
во време�о на игумено� Архимандри� Јоаким. 
Всушнос�, �оменико� ос�анал неискорис�ен, 
бидејќи содржи само имиња на населени мес�а, без 
имиња на �оклоници. Дело на ис�ио� книжевник 
е и една од служби�е на Све�и�е А�анасиј и 
Кирил Александриски којаш�о �ој ја �ишувал 
во Бигорскио� Манас�ир во 1851 год. Рако�исо� 
се чува во Национална�а и универзи�е�ска 
библио�ека во Ско�је �од сигна�ура Мs 225.

Тре�ио� �оменик е �ообемен -  содржи 202 лис�а, 
а е �ишуван во 1863 год. од Јоан Хармосин. С�оред 
наслово� на л.III може да се заклучи дека с�анува 
збор за �ре�ис од �ос�ар �оменик којш�о �одоцна 
е до�олнуван со нови имиња: „kwdYka sv3]enna3 
blago=estiv6y3 obiteli =estnagw predte=i; Õ7 
kwdYc5 sem7 napisani s8t7 starovremenna3 
imena blago=estiv6yh7 monast6yrsk6yh7 
poklonnikwv7 r8kojo smirenn5ý[ago Iwanna 
Çarmos6yna: 1863: aug8sta 10“.

 
Кодика, 1863 год. (МБ М-9)

5 Таму, стр.156-157.

Последнио� �оменик (35 л.) од рако�исна�а збирка 
на Бигорскио� Манас�ир, де�онирана во Архиво� 
на Македонија, е од 1868 год. и содржи имиња за 
�омен до најново време. На л. 1а-4б е �омес�ено 
�оследование за ли�ија �о вечерна�а и утринска�а 
служба, додека на л. 6б се наведени имиња на монаси 
�оклоници од Лешочкио� Манас�ир -  еромонаси�е 
Серафим, Самоил и Конс�ан�ин, кои биле на 
�оклонение во Бигорскио� Манас�ир во 1887 год.
 Покрај наведени�е че�ири �оменици, 
кои се смес�ени во фондо� „Манас�ир Бигорски“ 
во Архиво� на Македонија, има уш�е еден 
�оменик, којш�о е �есно �оврзан со Бигорскио� 
Манaс�ир. С�анува збор за мал �о обем (I + 3+9л.), 
но �о содржина исклучи�елно значаен �оменик од 
�арусиски �и�. Поменико� бил во упо�реба во 
Бигорскио� Ме�ох „Св. Георгиј“ во село Рајчица, а е 
�ишуван од зографо� еромонах Даниил во 1840 год. 
Во �оче�око� на �оменико� (л. 1а-1б) неговио� 
�ишувач, кој му �ри�аѓал на монашко�о бра�с�во 
на Бигорскио� Манас�ир, и добро ја �ознавал 
современа�а ис�орија, како на Ме�охо�, �ака и 
на самио� Манас�ир, �омес�ил кра�ок ле�о�ис, 
во којш�о дава би�ни �ода�оци за Бигорскио� 
Манас�ир и за неговио� Ме�ох во Рајчица6.
Еден �оменик �о �о�екло од Бигорскио� Манас�ир, 
кој се сме�а за најс�ар зачуван �оменик нас�ана� 
во овој наш Манас�ир, се чува во Ис�орискио� 
архив во Охрид �од инв. бр. 367. Рако�исо� има 
32 лис�ови, �ри ш�о �рви�е шес� лис�ови се 
�ишувани кон крајо� на XVI в. а ос�ана�и�е (л. 
7-28) -  во �еко� на XVIII в. Поменико� го зел од 
Бигорскио� Манас�ир Наум Целакоски кога бил 
дирек�ор на Ис�орискио� архив во Охрид7.

6 Повеќе види кај Мошин, Словенски ракописи, стр. 173.
7  Наум Целакоски, Најстариот поменик на Бигорскиот 
манастир. -  Споменик, САНУ, књ. CXXXI, Одељење ис-
торијских наука, књ. 7; Београд, 1992, стр. 224.
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Бигорски �оменик, XVI-XVIII век (ИАО 376)

Во ис�о�о време Целакоски, највероја�но, го зел 
од Манас�иро� и рако�исо� ш�о сега се чува во 
Охридскио� архив �од бр. 218 (Мошин 62). С�анува 
збор за зборник со мешана содржина од средина�а 
на XIX в., кој делумно е �ишуван на рускословенски 
јазик и делумно на македонски народен говор. 
За можно�о бигорско �о�екло на овој рако�ис 
зборуваа� некои од за�иси�е во него. Така, на л. 
4б има за�иси: „ÒY3 katavasY3 Àn!toni3 monah!; 
Ïoide da posl8/i bog8 nebesnom8 8 svetagw ̧ wana 
Ãeborskog7“; „Àz6 Óoma Ìitrovi=7 pisah7 ov8 
knig8 Àn!tonYe monah8 v7 l5to #awnd; (1854) meseca 
aprilYa ŠqŠ“, додека �о моли�ва�а кон архангел 
Михаил на л.1, �ишувана на рускословенски јазик, 
е забележано: „Òi3 molitva % pisal7 Íewfit7 
monah7“. Вакви�е за�иси јасно упа�уваа� на �оа 
дека рако�исо� не само ш�о бил во Бигорскио� 
Манас�ир, �уку и дека, највероја�но, е �ишуван 
во него. Пишувачо� на моли�ва�а за Св. Архангел 
Михаил, �о сè изгледа, е ис�ио� оној вевчански 
монах, кој во Бигорскио� Манас�ир го донел од 
Све�а Гора обемнио� руски �а�ерик, �ри ш�о 
ис�ио� �ослужил како �редлошка на дел од руски�е 
�екс�ови во зборнико�.
Поменик �о �о�екло од Бигорскио� Манас�ир 

има и во Ср�ска�а �а�ријаршиска библио�ека во 
Белград, во чијаш�о рако�исна збирка е заведен �од 
бр. 251. Пишување�о на �оменико� е за�очна�о во 
1869 год., �ри ш�о во него се за�ишувани имиња сè до 
време�о на Прва�а све�ска војна. Тоа е �о�врдено 
од неколку да�ирани за�иси врз одделни лис�ови 
од �оменико�: л. I -  „Ãa se znaet7 ]o seý „Õ5=n6yý 
pom3nik7“ се препишал úÇ_Srta # awFq“; л. 29б -  „15 
oktomvrij 1911 год. zapisani ve=ni parusii 
vq vremx na igumena Partenix ieromonaha“; 
л. 30 - „Zapisani ve=ni parusii vq vr‹meto 
na egumena erom. Partenix mon. sv. Iovanq 

1916 god.“.
Поменико� е мал �о обем, има само 32 лис�ови, 
меѓутоа, и �окрај �оа �ој �ре�с�авува добар извор 
за ис�ориски и лингвис�ички ис�ражувања. Во 
него се за�ишани �овеќе десе�ици имиња на лица и 
населени мес�а, �ри ш�о за некои од за�ишани�е 
личнос�и се даваа� и до�олни�елни �ојаснувања. 
Така, на л. 6 с�ро�и име�о „Òamoil6 yeromonah7“ 
е до�ишано „ot7 Ëe[ovski manastir7 1887 год.“, а 
на л. 9 с�ро�и име�о „Ðeofil6 Yereý“ е додадено 
„úËazaropo[le] 8bien7 v7 l5to 1884 joliý 20“  
и�н8.
Служба�а на Св. Јован Крс�и�ел од манас�ирска�а 
збирка во Архиво� на Македонија има 16 лис�ови, 
додека зборнико� со мешана содржина е обемен и 
содржи �екс�ови на народен говор: ми�арс�ва, 
�ри слова (Слово заради stra[en7 s8d7 b~/iY i 
vtoroe pri[estvie Ç_Srtovo, Òlovo vtoroe s~tago 
proroka Ãanila, Òlovo na vozdvi/enie =estnago 
kresta gospodnÿ) и кра�ок о�ис на све�огорски�е 
манас�ири, кој служел како �рирачник за 
Хрис�ијани�е кои оделе на �оклонение во Све�а 
Гора.
Во Архиво� на Македонија, надвор од фондо� 
„Манас�ир Бигорски“, има уш�е еден обемен 
рако�ис од XIX в., кој во Архиво� е донесен од 
Бигорскио� Манас�ир и �оа најдоцна до 1958 год., 
бидејќи на л. IIб има �еча� со инвен�арен број и 
година на заведување во инвен�арна�а книга: 
„Државна архива на НРМ инв. No 4934 1958 год.“
Рако�исо� �о содржина е ски�ски �а�ерик. Има 

8 Ѓорги Поп-Атанасов, Словенски ракописи од Македонија 
во Музејот на Српската православна црква и во Српската 
патријаршиска библиотека.  -   Историја, год. XIV (1978), 
бр. 2, Скопје 1979, стр. 151-152.
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706 �агинирани с�раници и е �ишуван на руски 
јазик, највероја�но, на Све�а Гора. Се наоѓал 
во Манас�иро� Ксенофон�, од каде ш�о го зел 
схимонахо� аџи Јосиф, кој бил од дебарскио� крај, 
и �одоцна му го дал на бигорскио� монах Неофи�, 
кој, �ак, го донел во Бигорскио� Манас�ир. Се�о 
ова го дознавме од за�иси на македонски народен 
говор, за�ишани од монахо� Неофи� на самио� 
�оче�ок на рако�исо�:
 „ÍewfYt7 monah7 s~t6y ¸wanskYý prinesel7 
ú Ò~t6y3 Æor6y Àqona m~ca noemvrYa 20 ŠkŠ#Àwod - 
1874“.
 „Ïosn6y=eskYi &ot©e=nik7, az7 ÍewfYt7 
monah7 prinesel7 ú aqonska gora s~tom8 Øwan8 
primal go ú n5koego hristoljob6yvYi shYmn6y monah7 
ha/i Øwsaf7 ú selo Òen!ce Ãeborsko Æorna reka 
#úox9=1876“ m_Sca apr³l³a 30-go; Íewfit7 monah7 
rodom7 bil7, ú veliko selo Åeh=ani10 Îhricko“.
На �оче�око� од рако�исо� се и грчки�е курзивни 
за�иси, од кои се заклучува дека рако�исо� бил 
со�с�венос� на све�огорскио� Манас�ир 
Ксенофон�: „τοῦ ἱεροῦ κοινοβίου Ξενοφῶντος“; „κτῆμα 
τοῦ ἱεροῦ κοινοβίου Ξενοφῶντος“.
По �о�екло од Бигорскио� Манас�ир е уш�е еден 
руски рако�ис, на�ишан од рускио� монах Арсениј 
во 1813 год. во Ерусалим. С�анува збор за мал рако�ис 
(I + 38 л.) со �оуки на Све�и�е О�ци. Се чува во 
Национална�а и универзи�е�ска библио�ека во 
Ско�је �од сигна�ура Мs12. Бигорско�о �о�екло на 
рако�исо� се �о�врдува од белешка�а на �редна�а 
корица: „Книга манас�ирска No 169. ú Бигорски“11.
Од �осебен научен ин�ерес е и �исмо�о на игумено� 
на Бигорскио� Манас�ир Архимандри�о� 
Арсениј (1807-1839) до �о� Конс�ан�ин во село 
Макеларе12 (сега во Албанија), со коеш�о �ој го кани 
хрис�ијанско�о население13 во село�о, да дојде во 
Бигорскио� Манас�ир на дено� на храмовио� 
�разник, �а заедно да го �рослава� Рождес�во�о 
на славнио� Пророк, Пре�еча и Крс�и�ел 
Хрис�ов. Писмо�о е на�ишано на македонски 

9 sic. Изгледа пишувачот мислел дека знакот # сам по себе 
означува илјада.
10 Вевчани.
11 Вл. Мошин, Цит. д. стр. 312.
12 Jordan Ivanov, Bqlgarski starini iz Makedonix, 
Sofix 1931, 85-86.
13 Во  тоа  време  во  селото  живееле  православни  и 
исламизирани Македонци.

народен говор и може да �ослужи како извор за 
�роучување на сос�ојба�а и особенос�и�е на 
за�адномакедонско�о наречје во �рва�а �оловина 
на XIX в. Писмо�о се наоѓа во Народна�а 
библио�ека „Иван Вазов“ во Пловдив, во чијаш�о 
рако�исна збирка го носи бројо� 235.

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел
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Повик на игумен Арсениј (Ф-МБ 1) 
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Пос�ои голема вероја�нос� од Бигорскио� 
Манас�ир да �о�екнува и еден богослужбен зборник, 
�ишуван од �о� Јоан во 1511 год. Рако�исо� е обемен 
-  има 335 лис�ови и содржи �овеќе богослужбени 
�екс�ови: Ли�ургијар, А�ос�оли и Евангелија, 
воскресни �рокимени и алилујари, �ри�еви за 
�оголеми �разници, служба за Рождес�во на Св. 
Јован Крс�и�ел, молебен канон кон Св. Богородица, 
молебен канон кон Св. Никола, моли�ви, с�ихири 
и др. За време на Прва�а све�ска војна Ско�скио� 
егзархиски Ми�ро�оли� Неофи� го однел овој 
словенски рако�ис од Македонија во Бугарија и сега 
ис�ио� се наоѓа во Црковнио� ис�ориско-архивен 
инс�и�ут �ри Бугарска�а Па�ријаршија, во 
чијаш�о рако�исна збирка го носи бројо� 184.

 
Богослужбен зборник, 1511 год. (ЦИАИ 184) 

За�ис на книжевнико� �о� Јоан 
За�исо� на �ишувачо� �о� Јоан е на л. 334б и гласи: 
„Òl_Va ~b8 v7 tro_Ci dav![o¡m po za=el5 i k_Co am_Ni; 
Õ7 l_T5 #~zq~Y: pisa p_Po Y~w“. Веднаш �о за�исо� на 
�о� Јоан, на �оследнио� лис� од рако�исо�, има 
уш�е неколку �одоцнежни за�иси на има�ели на 

рако�исо� -  еромонах Никодим, �о� Тодор, Јанко:
 „Ãa e v5doOm v7sako¡m  ~=lk8 kako pri[lo]/
ih7 az6 Í©ikodMi s~tm8 pr_Ork8 i =_Stno prDt=Yi 1altRi 
s7 pr©ilogMo im5ei sl8/b8 praznikMw gDposkYi i 
naro=itYMi Š i m~lbn5 dva i 8mil5nYa k7 ~g8 na[em8 
~yU ~h8 Š i lTurgYjo sYjo Š ú r8ke popa k_Ru Y~w lozYe 
prizDiza s~ya ú yanna marYina Š ú miha boiko za ~rm~a 
Š wtNa kastriota i tDora Š lozYe na r7n7 za ~t~aŠ 
sYe pisanYe b6y pDr5 ep_Skpa debr7skaˆg k_Ru nYkufora Š 
i kto k_Te pom5stit7 ili razorit7 Š e/e prilo/
Hi da razorTi eˆg g~7 b~7 i pr=_Staa eˆg m~ti i da m8 e 
s~t6yi prDt=aa s7pernik7 v7 d~n6 stra[na_Og s8da, 
i pri=estnik7 da b8dTe i8d5 p~rdateljo Š i arYe 
b~goh8lnom8 i %k_?o ona kon7=n5 anaqem5 sD8 da 
pDol5/Ti Š i s6 rasp6n[im7 g~a amin6 Š l~t5 # z~mi, 
m_Sca Y8lYa kl8=Ymoe;
 † i pentikostRa i zakon_Ki: -
 † sia kniga ko ke proda da e proklet7 i Dw 
mene i Dw b~a i Dw si s~ti n_SbnY i pop7 Óodor7 polo/\
Hi za svojo d~[8;
 † sYa lTurgYa erwmonaha Íikodima da se 
znaTe kako dade %nka [...] kD7 se na=tet7 zdatYi hr_Ma 
s~tii Íikolae Š da imTa pom_N5  ‹v›7 d~n7 sD8nYi am_Ni: 
 † s;e; ÍKYf_Ro miTrPwlTY;“

 
Богослужбен зборник, 1511 год. (ЦИАИ 184) 

За�ис на еромонах Никодим од 1540 
Од овие за�иси може да се конс�а�ира дека 
�одоцнежни�е има�ели на рако�исо� го 
�одарувале, �о разни �оводи на одделни цркви 
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Georgi Pop-Atanasov, Academican

The tradition of the 
Manuscripts at the 

Bigorski Monastery

Summary

The manuscript’s collection at the Bigorski monastery 
is amongst the rare collections of Macedonian manu-
scripts which most of their content stayed in Macedo-
nia. Today the basic part of the manuscripts from this 
monastery is kept at the State archives of the republic 
of Macedonia in a special fund marked as “Monastery 
Bigorski”. There are some of the manuscripts from the 
Bigorski library at other cultural and scientific institu-
tions in Macedonia, and abroad. For example the old-
est preserved manuscript from the Bigorski monastery 
(XVI-XVIII century) is to be found at the Historical ar-
chive in Ohrid (No.367), while other such commemora-
tive from the 1869 today is to be found at the Serbian 
Patriarchy library in Belgrade (No.251). From the library 
of the Bigorski monastery originates one document 
with lessons from the holly fathers, written by the monk 
Arsenij in Jerusalem at the 1813 (Public and university 
library in Skopje, ms.12) and most probably with the lit-
erary tradition at Bigorski monastery is connected one 
liturgical code written by pries Joan at 1511, which now 
is to be found at Ecclesiastic historical institute at the 
Bulgarian patriarchy in Sofia (No.184).  

или манас�ири. Така, с�оред �рвио� за�ис, 
еромонахо� Никодим во 1540 год. го �одарил овој 
рако�ис со уш�е �ри други рако�иси (Псал�ир 
со �оследование, Цве�ен �риод и Номоканон) „на 
Све�ио� Пророк и Чесен Пре�еча“ во �рисус�во 
на Дебарскио� Ми�ро�оли� Никифор14. Повеќе 
од вероја�но е дека во случајов с�анува збор за 
Бигорскио� Манас�ир, кој му е �осве�ен на Св. 
Јован Крс�и�ел и кој �ре�с�авува најзначајно 
�равославно све�илиш�е во дебарскио� крај. Во 
�олза на ваква�а �ре��ос�авка зборува и фак�о� 
ш�о на л. 250 (�од 24 јуни) е �омес�ена служба�а за 
Раѓање�о на Св. Јован Крс�и�ел (Иванден)15.

14 Ѓорги  Поп-Атанасов,  Ракописната збирка на 
егзархискиот скопски митрополит Неофит. -  
Кирилометодиевистика 6, Скопје, 2010, 139-140.
15 Н. Џумурова Јањатова и Н. Целакоски во свои статии 
посветени  на  книжевната  традиција  во  Бигорскиот 
манастир, наведуваат и ракописи поврзани со Слепченскиот 
манастир  „Св.  Јован  Крстител“  (Сп.  Наум  Целакоски, 
Културната,  просветната  и  книжевната  традиција  на 
манастирот Свети Јован Бигорски. -   Манастир Свети Јо-
ван  Бигорски,  Скопје  1994,  215-226;  Невенка  Џумурова 
Јањатова,  Од  „книгохранителницата“  на  манастирот  Св. 
Јован Бигорски.  -   Културно наследство, VII  (1976-1978), 
Скопје 1978, 149-164).
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Меѓу �овеќе�о загадочни мес�а во голема�а 
ис�ориска сложувалка на Бигорскио� Манас�ир 
Све�и Јован Крс�и�ел, се и околнос�и�е во кои 
нас�анале ѕидно�о сликарс�во и иконос�асо� од 
в�ора�а �оловина на XVIII век. Со археолошки�е 
ис�ражувања во денешна�а куполна манас�ирска 
црква од 1800 г., е конс�а�ирано дека �аа била 
�одигна�а врз �емели на две �ос�ари еднокорабни 
цркви, кои с�оред начино� на градење се о�ределени 
�ошироко во �ос�визан�искио� �ериод. За дело� 
од јужнио� ѕид каде ш�о се видливи фрагмен�арно 
зачувани�е фрески од XVIII век, е утврдено дека �ој, 
како ос�а�ок од црква ш�о вероја�но да�ирала 
од крајо� на XVI век, бил инкор�ориран �ри 
изградба�а во 1800 година. Таа црква условно се 
именува како „јужна црква“ заради своја�а �озиција 
во однос на �омалечка�а еднокорабна о�криена �од 
цен�рална�а купола1. Поради недос�иг од �овеќе 
егзак�ни археолошки �оказа�ели, временскио� 
и функционален сооднос на сакрални�е градби 
кои му �ре�ходеле на монумен�алнио� бигорски 
ка�оликон не можел целосно да се разреши, а �оа 
сега е уш�е �омалку ос�варливо. Без обѕирање на 
јужнио� ѕид, �реку анализа на овдешни�е најс�ари 
зачувани иконос�асни елемен�и неодамна ја 
образложивме �еза�а дека �.н. јужна црква 
�рвоби�но да�ирала од �оследна�а че�вр�ина 
на XVI век и дека �огаш во неа била �ос�авена 
дрвена ол�арна �реграда, којаш�о до�олни�елно, 

1 Опширно  за  сите  прашања  види  во:  Николовски  А., 
Проучувања и археолошки испитувања на манастирската 
црква, Манастир Свети  Јован  Бигорски,  изд.  Републички 
завод  за  заштита  на  спомениците  на  културата–Скопје  и 
Епархија дебарско-кичевска – Охрид, Скопје 1994 (натаму 
во  текстот: Манастир  Свети  Јован  Бигорски),  81–90; 
Истиот, Живописот во манастирот Свети Јован Бигорски 
од XVIII и XIX век, Манастир Свети Јован Бигорски, 97–124, 
посебно 97–104;Тричковска Ј., Иконописот во Бигорскиот 
манастир во времето пред обновувањето во 1800 година, 
Манастир Свети  Јован Бигорски,  175–190,  посебно,  180–
190.

во �еко� на �рва�а че�вр�ина на XVII век 
�рераснала во �рика�ен иконос�ас2.
При �рвично�о �убликување на една с�илски 
кохерен�на група икони смес�ени во 
манас�ирска�а ризница, е забележано дека 
�ие се дела на ис�а�а сликарска рабо�илница 
којаш�о во в�ора�а �оловина на XVIII век го 
зографисала с�арио� дел од јужнио� ѕид на 
наосо�. Со де�ална�а дескри�ција е �редложена 
и делумна реконс�рукција на иконос�асо� од овој 
�ериод, с�оред �огашни�е сознанија сос�авен од 
�ри �рес�олни икони, е�ис�ил со Голем деисис 
и иконос�аснио� крс� од XVII век со �реслика 
во XVIII век3. Прифаќајќи ја а�рибуција�а, во 
на�амошни�е ис�ражувања на сликарс�во�о во 
средиш�е�о на Охридска�а диецеза, �окажавме 
дека анонимни�е ав�ори на овие бигорски дела, 
всушнос�, �ре�с�авувале многу значаен чини�ел 
на црковна�а уме�нос� во Македонија во �еко� 
на �оследни�е �ри децении од XVIII век4. Во оваа 
�рилика на одбележување�о 20-годишнина од 
обнова�а на о�ш�ежи�елно�о монаш�во во 
Бигорскио� Манас�ир, �родолжуваме со барање�о 
одговори на веќе �ос�авувани�е �рашања за 
мес�о�о каде бил �ос�авен и кога �о�очно бил 
израбо�ен иконос�асо� во црква�а од XVIII век, 
до�олнувајќи ја негова�а �рограмска содржина и 
декорација5.
Ак�ивнос�а на Бигорска�а Оби�ел во �оа 
с�оле�ие се насе�ува �о неколку да�ирани изворни 
�ода�оци: манас�ирски �еча� со �ре�с�ава на Св. 

2  Поповска-Коробар  В.,  Иконостасот на Бигорскиот 
манастир во XVI – XVII век (претпоставена 
реконстрикција), Патримониум.МК бр.  12  (Скопје  2014), 
243–258. 
3 Тричковска, нав. дело, 180–190, цртеж 1.
4 Поповска-Коробар В., Иконописот во Охрид од XVIII век, 
изд. Култура, Скопје 2005, 106–138 и натаму.
5  Срдечно  им  заблагодарувам  на  монасите  во  Бигорски 
и  на  монахињите  во  Рајчичкиот Манастир  за  љубезната 
пресретливост при работниот престој.

м-р Вик�орија По�овска-Коробар

Иконостасот во црквата на Бигорскиот Манастир
во XVIII век
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Јован Пре�еча и на��ис на словенски и грчки јазик 
од 1755 г.6; словенски за�иси од 1757 г. во рако�исни 
богослужбени книги7 и во најс�арио� рако�исен 
�оменик во години�е 1762 и 17728; иконографски 
�ре�с�ави со грчки на��иси на клишеа од 1761, 
1783 и 1786 г. врз фелони�е израбо�ени со �еча�ење 
на �ла�но9, како и две во�ивни мермерни �лочи со 
словенски на��иси од 1795 година10. Други�е вес�и 
се од �одоцнежни �ишани извори, главно �оврзани 
со игуменс�вување�о на Архимандри�о� Арсениј 
(1807 – 1839), но се �олезен ис�ориски ориен�ир 
и за �ре�ходно�о раздобје. Од наводи�е во 
рако�иснио� манас�ирски �оменик (1833) и од 
�ој на ме�охиска�а црква Св. Георгиј Победоносец 
во Рајчица (1840), се добива извесна �ре�с�ава 
за �одемо� на монашкио� живо� со доаѓање�о 
на јеромонахо� Иларион за игумен во 1743 г. и за 
следни�е11, �о ш�о е на�равена и рела�ивна�а 
хронологија на с�арешинс�во�о на бигорско�о 
бра�с�во12. 

6 Иванов Й., Български старини из Македония, фототипно 
издание од 19312, София 1970, 85–86.
7    Отечник  од  XVI  век  пишуван  во  Липово  станал 
сопственост на Бигорски во 1757 г., в. Мошин В., Словенски 
ракописи во Македонија, кн. I, Архив на Македонија, Скопје 
1971, 282–287, посебно 287; Ирмологиј даден на Бигорски 
од Хаџи Деспот  во  1757  г.,  в.  Расолкоска-Николовска  З., 
Неколку податоци од XVIII век за манастирот Свети Јован 
Бигорски,  Бигорски  научно-културни  собири  1974–1975, 
Скопје  1976,  препечатено  во:  Истата,  Средновековната 
уметност во Македонија, изд. Каламус, Скопје 2004, 601–
612, посебно 602, 605.
8 Записите се за сарандари, в. Целакоски Н., Најстариот 
поменик на Бигорскиот манастир, Споменик књ. CXXXI, 
САНУ (Београд 1992), 221–239, посебно 224, сл. 55 (делот 
на  поменикот  од  л.7  до  л.  28  е  пишуван  во  последната 
третина на XVIII век според водените знаци на хартијата 
кои одговараат на годините 1759, 1770/71 и 1773/74).
9 Фелоните  се  во  збирката на Музејот на Македонија,  в. 
Расолкоска-Николовска,  нав.  дело,  605  –  смета  дека  се 
донесени од Света Гора; Гергова И., Фелон из Погановског 
манастира,  Ниш  и  Византија  IX,  Ниш  2011,  407–413  – 
смета дека се дело на ксилографите Георги и Константин, 
од работилница која веројатно била во близина на Бигорски.
10 Николовски,  Проучувања и археолошки испитувања, 
91–92.
11  За  бигорскиот  Велик  поменик  в.  Mилетичъ  Л., 
Исторически и художествени паметници въ манастира 
Св. Иванъ Бигоръ (Дебърско), Списание на БАН, кн. XVI, 
София 1918, 14–21; Иванов, нав. дело, 84–85; Мошин, нав. 
дело,  168–172  (бигорската  Парусија  МБ  М–7),  172,  173 
(раичката Парусија–поменик АМ М III–1). 
12 Николовски А., Игумени, архимандрити, јеромонаси и 
монаси во манастирот Свети Јован Бигорски, Манастир 
Свети  Јован  Бигорски,  129–137.  Авторот  разложно  ги 
објаснува  нелогичностите  во  помениците  и  другите 
извори, но сепак респектирајќи ги, го донесува редоследот 
на Игумените пред стапувањето на Архимандрит Арсениј: 

Во искажување�о за „мало обновување“ на „ 
малечка�а, с�ара и многу сиромашна црква“ ш�о 
јеромонахо� Иларион ја за�екнал во Бигорски 
и каде „создал малу ќелии“, други�е конкре�ни 
�ода�оци се однесуваа� на купување ниви, лозја 
и �ос�авување �емел на ме�ох. Од друга с�рана, 
децидно е соо�ш�ено дека игумено� Ми�рофан 
„ја �ре�равил црква�а од мала во голема и нова во 
1800 година“13. Со оглед на �оа ш�о утврдивме дека 
најс�ари�е зачувани �рес�олни икони сликани 
во �оследна�а че�вр�ина на XVI век, с�оред 
димензии�е никако не можеле да бида� дел од 
ен�ериеро� на црквичка�а најдена �од бигорска�а 
голема купола, односно биле на ол�арна�а �реграда 
во �.н. јужна црква,14 о�равдано е да се �ре��ос�ави 
дека јеромонахо� Иларион, имено, во неа за�очнал 
да богослужи во 1743 година15. Таму веќе �ос�оел 
иконос�асо� дооформен во XVII век, но ниш�о не се 
знае за �огашно�о ѕидно сликарс�во16. О�криен е 
еден фрагмен� од сликано цокле во а�сиднио� дел на 
црква�а, кој ликовно и �ехнолошки бил различен од 
цокле�о на денес видлива�а с�рана на јужнио� ѕид, 
и како „значи�елно �ос�ар“ од него, ја �о�врдувал 
„нова�а фаза во сликање�о“ на �.н. јужна црква17. 
Ис�ражувачи�е се согласни со извесни �ре�равки 
во XVIII век, но не �рифаќаа� �ре��ос�авка 
дека �ос�арио� објек� (XVI век) бил на�олно 
урна�18. Во �овеќедецениска�а �реокупиранос� со 
�олкувања�а на �ишани�е �ода�оци и обидо� за 
нивно�о усогласување со фак�ичка�а сос�ојба во 
црква�а, биле анализирани и искази�е во �исма�а 

Иларион (1743 – 1781/2), Трифилиј (1781 – 1787 или 1782 
– 1788/9), Хаџи Тарасиј (1789 – 1795) и Митрофан (1796 – 
1807).
13  Исказите  во  наводници  се  од  Великиот  поменик,  сп. 
Милетичъ, нав. дело, 16; Иванов, нав. дело, 84–85.
14 Црквичката  била  широка  2,40  м  (Николовски  А., 
Проучувања и археолошки испитувања,  86), а  освен 
збирната широчина на престолни икони од 1,90 м, потребен 
бил  простор  и  за  премините  кон  олтарот  (Поповска-
Коробар, Иконостасот на Бигорскиот манастир  во XVI – 
XVII век, 249–250).
15 Со различен приод кон иконостасните елементи, види 
слична  претпоставка  во:  Тричковска,  Иконописот  во 
Бигорскиот манастир, 180
16  Поповска-Коробар,  Иконостасот на Бигорскиот 
манастир во XVI – XVII век, 251–258.
17  Николовски,  Проучувања и археолошки испитувања, 
86–87, цртеж 1 на стр. 99. Се спомнуваат и други фрагменти 
од фрески пронаоѓани во текот на истражувањето, но без 
подетален коментар.
18 Исто, 87.
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на игумено� Арсениј од 1837 г., каде �ој ис�акнувал 
само две нејзини обнови, �ака ш�о, дилеми�е околу 
градежни�е фази ос�анале19. 
Комен�ирано е, ис�о �ака, дека во�ивни�е 
�лочи од 1795 г. означуваа� некоја �оголема 
ак�ивнос� во Манас�иро�. Пред да бида� 
вѕидани на северна�а фасада во �оче�око� на 
XX век, �ие одделно лежеле во �одо� на црква�а 
�од голема�а и мала�а купола. Израбо�ени се од 
бел мермер во шес�оаголна форма, со �ли�ко-
релјефна �ре�с�ава на раскрилен двоглав орел и 
с�илизиран цве�. На��исо� �о рабо� на една�а 
�лоча ги содржи имиња�а на игумено� јеромонах 
Хаџи Тарасиј од Макелари и архиѓаконо� С�ефан, 
а другио� го вклучува и �а�уџија�а Велјан20. Со 
варијан�и во размислувања�а, заклучено е дека со 
�лочи�е бил означен �оче�око� на изградба�а 
на монумен�ална�а црква којаш�о во 1800 г. ја 
завршил игумено� Ми�рофан21. Ако игумено� 
Хаџи Тарасиј ја за�очнал нова�а црква, а с�оред 
Парусија�а „неш�о малу“ лозје од него добил и 
ме�охо� Рајчица22, чудно е ш�о му го нема име�о и 
во бигорскио� „Велик и вечен �оменик за с�омнување 
во секој ден“ (1834), како и во �оменико� на�ишан во 
�роскомидиска�а ниша на Рајчичка�а црква (1852), 
ни�у меѓу живи�е ни�у меѓу �очина�и�е23. 

19 Исто, 89 – логично толкува дека Архимандрит Арсениј 
веројатно  мислел  на  првата  црква,  според  легендата 
создадена во 1020 г., потем на малечката поствизантиска 
што  ја  заживеал  јеромонахот  Иларион  и  на  последната 
голема  црква  изградена  од  Игуменот  Митрофан, 
претходникот  и  современик  на  Игуменот  Арсениј.  За 
писмените  обраќања  кон  Кнежеството  Србија  заради 
финансиска помош, в. Џамбазовски К., Грађа за историју 
македонског народа из архива Србије, Т. 1, Београд 1979, 
135, 137–138.
20  Николовски,  Проучувања и археолошки испитувања, 
91–92, цртеж на стр. 128.
21  Балабанов  К.,  Дали е оправдано основањето на 
Бигорскиот манастир и сликањето на иконата св. Јован 
да се поврзуваат со 1020 година? И неколку други прилози 
кон проучувањето на Бигорскиот манастир,  Културно 
наследство VI, Скопје 1975, 93–105, посебно 94 – сметал 
дека затекнатата положба на плочите била автентична и во 
таа прва фаза црквата била со основа на слободен крст, а 
подоцна била преобликувана во западниот дел. Дека за тоа 
нема  археолошка  поткрепа  се  објаснува  во: Николовски, 
Проучувања и археолошки испитувања, 92  ,  заб. 54  (каде 
претпазливо  вели  дека  е  поверојатно  тие  да  се  поврзани 
со преправка на јужната црква наследена од Иларион), 98 
(се одлучува за градењето на големата црква помеѓу 1795–
1800 г.).
22 Сп. Мошин, нав. дело, 173.
23  Николовски,  Игумени, архимандрити, јеромонаси и 
монаси,  134  (за Рајчица  во 1852);  лични белешки според 

Мерење�о на градежни�е ос�а�оци согледани со 
археолошки�е рабо�и на „јужна�а црква“, упа�ува 
на еднокорабна градба која с�оред рас�оредо� на 
живо�исо� вероја�но имала �олуобличес� свод со 
�окрив на две води24. Од сликана�а �рограма зачувана 
во висина на цокле�о и уш�е �ри хоризон�ални 
зони, �ре�с�ави�е се главно иден�ификувани, 
но не се комен�ирани и би ис�акнале некои 
карак�ерис�ични25. Во ис�очнио� дел од �рва�а 
зона се цели�е фигури на Евангелис�и�е, од кои 
сега се гледаа� само Све�и�е Ма�еј, Марко и 
Лука26. Нивна�а �ојава на ова мес�о не е чес�а 
во �ос�визан�искио� �ериод, а објаснување има 
со �римери�е од средновековно�о сликарс�во27. 
Овде е ин�ересен и изборо� на Пре�одобнио� Св. 
Теодор Сикео�, знамени� ис�осник и исцели�ел од 
VI век, кој освен во средновековни�е илус�рирани 
менолози, бил сликан многу ре�ко28, а �одоцна 
е зас�а�ен во �рограми�е на све�огорски�е 
манас�ирски цркви29. Зона�а со медалјони е 

фотографија на бигорскиот Вечниот поменик во: Ќорнаков 
Д., Резбите во манастирот Св. Јован Бигорски, Манастир 
Свети Јован Бигорски, 191–211, сл. на стр. 214.
24 Николовски, Проучувања и археолошки испитувања, 90 
– приближните димензии: должина 9.30 м, висина 4,50 м, 
ширина на влезот 0,80 м и длабочина на апсидата 1,50 м. 
Широчината не е соопштена. 
25 Николовски, Живописот во манастирот Свети Јован 
Бигорски, 98–104, цртеж 2.
26 Исто, 99 – со оштетувањето тука веројатно е загубена 
претставата  на  Евангелистот  Јован  Богослов  и  уште  три 
фигури на Светци.
27  За  преодот  на  Апостолите  од  олтарскиот  простор  во 
наосот  на  византиските  цркви  в., Ђурић  Ј. В., Црква Св. 
Петра у Богдашићу и њене фреске,  Зограф  16  (Београд 
1985),  26–38,  посебно  34–35.  Во  куполните  цркви,  како 
на  пример  во  Полошко,  Евангелистите  стојат  на  лаците 
од поткуполниот простор, односно во наосот на Лесново, 
каде што тие, освен во пандантифите, се претставени уште 
еднаш,  допојсно  на  столпците  во  поткуполниот  простор, 
в.  Ђорђевић  М.  И.,  Зидно сликарство српске властеле, 
Београд  1994,  149,  155.  На  северниот  ѕид  од  средниот 
травеј  во  наосот  на  еднокорабната манастирска  црква  во 
Сливница (1607), стојат само Евангелистите Јован и Лука, 
в.  Поповска-Коробар  В., Сликарството во Сливничкиот 
манастир Света Богородица,  Докторска  дисертација, 
Универзитет  „Св.  Кирил  и  Методиј“–  Филозофски 
факултет, Скопје 2008, 102.
28  Претставен  во  цел  раст  и  со  натпис-легенда, 
Преподобниот од Сикеон во Галатија досега е забележан 
во  црквата  на  прилепскиот  манастир  (1270  –  1280),  в. 
Костовска  П.,  Фигурите на монасите во Св. Архангел 
Михаил, Варош: Прилог кон нивната идентификација, 
Патримониум.МК бр. 9 (Скопје 2011), 79–95, посебно 89–
90, 94.
29 Според описот во: Τουτός Ν. – Φουστέρης Γ., Ευρετήριον 
της Μνημειακής Ζωγραφικής του Αγίου Όρους 10ος – 17ος 
αιώνας,  Αθήναι  2010,  151  (Св.  Врачи  во  Ватопед),  244, 
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ликовно обликувна од изви�кана винова лоза со 
гроздови, каде од зачувани�е ликови на Маченици, 
барем �ројца се од Све�и�е Че�ириесе�мина 
нас�радани во Севас�ија30. Со �осебна 
�о�уларнос� во Македонија, �ие �оединечно во 
низа се �ре�с�авувани во �амбуро� од куполи�е на 
средновековни�е с�оменици во Кучевиш�е, Лесново 
и Ма�ејче. Присус�во�о со �рофилак�ичка улога 
�роизлегувало од вера�а во моќ�а на Хрис�ова�а 
жр�ва или на маченичка�а крв воо�ш�о, кре�ејќи 
ја мисла�а за црква�а ш�о А�ос�оли�е ја создале, 
а Маченици�е ја зацврс�иле31. Во најгорна�а зона, 
меѓу ком�озиции�е на Богородичини�е и Хрис�ови 
�разници, од �радиционалнос�а о�скокнува 
иконографија�а на Хрис�ово�о раѓање и веднаш 
�о�оа, �рикажано�о Обрежување Хрис�ово. Под 
влијание на барокно�о схолас�ичко богословие, кое 
де�с�во�о на Хрис�ос го �олкувало во све�лос�а 
на негово�о искупи�елско жр�вување, сцена�а 
со Обрежување�о �онекогаш го заземала мес�о�о 
на Сре�ение�о, �одразбирајќи ја случка�а во 
кон�екс� на �рефигура�ивни�е �олкувања како 
духовно обрежување, о�сечување на с�рас�и�е и 
како �о�врда на Хрис�ова�а човечка �рирода32. 
Тема�ска�а �рограма на живо�исо�, едновремено 
с�аринска и ак�уелна за е�оха�а, недвосмислено 
�окажува дека �ред нас е дел од наосо� на 
манас�ирска�а црква од в�ора�а �оловина на 

264 (Дионисиј, нартекс и трпезарија), 264 (Дионисиј), 351 
(Дохиар), 416 (Ксенофонт, трпезарија).
30 Николовски, Живописот во манастирот Свети Јован 
Бигорски, 99–100 – од таа маченичка група е идентификуван 
само Св. Мелитон. Меѓутоа, следниот до него е Приск кој 
како и Александар, најверојатно се имиња на Севастиските 
Страдалници,  а  изгледа  дека  и  во  имињата  Алегиан  и 
Елиан, треба да ги препознаеме Аглај и Илијан.
31 Габелић С., Манастир Лесново. Историја и сликарство, 
Београд 1998, 59–60, со постарата литература.
32 Тимотијевић М., Српско барокно сликарство, Нови Сад 
1996, 321. Спореди го и бакрорезот на Х. Жефарович и Т. 
Месмер од 1751 г., во: Давидов Д., Српска графика XVIII 
века, Нови Сад 1978, кат. 55. За постарите иконографски 
извори  на  претставата  Обрежување  во  црквата  Св. 
Преображение  во  Гревена,  од  почетните  две  децении  на 
XIX век, в. Παπαγεωργίου. Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής 
και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σαμαρίνας 
Γρεβενών,  Κέντρο  Βυζαντινών  ερευνών,  Θεσσαλονίκη 
2010,  115–116,  со  примери  од  итало-критски  икони  и 
западноевропски  халкографи.  Осврт  на  иконографските 
примери на Раѓањето Христово во Охридската диецеза во: 
Поповска-Коробар,  Иконописот во Охрид,  151–152,  сл. 
9–13.

XVIII век33. Таа и градежно била обновена во ис�о�о 
с�оле�ие, за ш�о �рилично уверливо говора� 
два �ода�ока од �убликувани�е археолошки и 
конзерва�орски ис�ражувања на „јужна�а црква“. 
Во фундамен�о� на еден ѕид во југоис�очнио� дел 
се нашле �раги на �ос�ар живо�ис – сликано�о 
цокле �од ниво�о на �одо�, а на целио� јужен ѕид 
не е конс�а�иран �ос�ар сликарски слој. В�оро, 
�розорци�е на јужнио� ѕид ш�о биле современи на 
живо�исо� од XVIII век, ги за�ворил гради�ело� на 
денешна�а црква во 1800 година. Така, не с�анувало 
збор за „нова фаза во сликање�о“ на �.н. јужна 
црква од XVI век, �уку нас�анала „нова јужна црква“, 
независно дали во време�о на игумено� Иларион 
или на некој од следни�е двајца во XVIII век. Тука 
�ов�орно би �омислиле на ре�резен�а�ивни�е 
во�ивни �лочи кои јасно се �оврзани со некаква 
донација. Нема докази дека �окму околу 1795 г. 
градежно се обновила �ос�визан�иска�а црква, но 
уме�нички�е својс�ва на бигорски�е сликарски 
и ко�аничарски дела одговараа� на време�о од 
�оследна�а че�вр�ина на XVIII век. Не е исклучено 
дека игумено� Хаџи Тарасиј, архиѓаконо� С�ефан 
и �а�уџија�а Велјан се заслужници�е, односно 
�риложници�е за живо�исување�о на „нова�а 
јужна црква“ и израбо�ка�а на нејзинио� нов 
иконос�ас. Во завршница�а на својо� �о�фа�, 
�ие ги �ос�авиле мермерни�е �лочи во 1795 г., 
обраќајќи му се на Гос�ода за �омен/с�ас во Рајо� со 
на��исо� околу двoглав орел, с�арио� симбол на 
дос�оинс�венос�, моќ и обнова34. (сл. 1) 
33  За  другите  размислувања  спореди  во:  Николовски, 
Живописот во манастирот Свети Јован Бигорски,  100; 
Тричковска, Иконописот во Бигорскиот манастир, 189.
34 Од обете страни на опашката на орелот се наѕираат букви 
со титла, кои не може да се идентификуваат. Во релјефната 
претстава не наоѓаме хералдички предзнаци, за што инаку, 
литературата е обемна. Воопшто за орелот како симбол на 
духовна обнова и воскресение, како и за двоглавиот орел 
кој,  на  пример,  е  насликан  на  чесната  трпеза  во  црквата 
на Лесновскиот Манастир,  в. Габелић, нав. дело, 141, 212, 
сл.  64.  За претставата во различни култури и посебно со 
овој контекст во црковната уметност, види со примери во: 
Василиев А., Каменни релефи, София 1959, 43–47, табл. 95 
(за релјефот од 1857 г. на столбец во црквата Св. Богородица 
во Царево село/Делечево, каде што двоглавиот орел е над 
претстава на дрвото на животот). Местата на поставување 
не биле установени, но и тогаш кога означувале дарение 
или создавање црква, плочите со двоглав орел најчесто се 
среќаваат во подот или на фасадите (Исто, 46–47). Сп. и во: 
Балабанов, Дали е оправдано основањето, 96 – спомнува 
слична  плоча  од  1872  г.  во  дебарската  црква  Св.  Петка, 
наведувајќи  дека  тие  вообичаено  биле  во  поткуполниот 
простор  или  пред  Царските  двери  и  дека  ги  „имало  низ 
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Илус�ра�ивен вовед во „оживување�о“ на 
бигорскио� иконос�ас од XVIII век е некогашна�а 
сос�ојба на иконос�асо� во црква�а на Св. Георгиј 
Победоносец во Рајчица, изградена во 1835 и �рв�а� 
живо�исана во 1840 година. Фо�ографија�а од 80-
�е години на мина�ио� век �окажува како �аму 
биле комбинирани елемен�и�е израбо�ени во 
различни �ериоди35. (сл. 2)
Добар дел од нив �ре�ходно им �ри�аѓале на 
�ос�ари�е два иконос�аса во Бигорскио� 
Манас�ир: од XVII век �оа се Големио� крс� со 
Рас�е�ие и деве��е �разнични икони36, додека од 
XVIII век се е�ис�ило� со �роширен Деисис, две�е 
наддверија со сцени�е Хрис�ос Недремано око и 
Гос�ољубие�о на Аврам, Царски�е двери и две�е 
�арчиња од резбан декора�ивен фриз. Некои од овие 
�редме�и се вра�ени на чување во Бигорски, а во 
ме�охиска�а, денес манас�ирска црква, и на�аму 
се во функција Царски�е двери и наддверија�а37. 

цела Македонија“, за што засега немаме сознанија. 
35 Извор на историски податоци за црквата се Парусијата – 
поменик од 1840 г. (Мошин, нав. дело, 172,173), ктиторските 
фреско-натписи и сигнатурите на иконите, в. Тричковска 
Ј., Живописот во црквата Св. Георги Победоносец во с. 
Рајчица, Дебарско,  магистерски  труд,  Универзитет  Св. 
Кирил и Методиј – Филозофски факултет, Скопје 2000, 5, 
сл. 1( кус опис на иконостасот).
36  Поповска-Коробар,  Иконостасот на Бигорскиот 
манастир во XVI – XVII век, 254–255, сл. 13–15, 17.
37 Наддверијата и иконостасниот крст, кој многу подоцна 
е  поставен  во  Рајчица  (со  непознато  потекло,  помали 

Ка�ас�рофалнио� �ожар ш�о во 2009 г. ја зафа�и 
и изложбена�а �ос�авка на бигорска�а ризница, 
ги униш�и декора�ивнио� фриз и �роширенио� 
Деисис.
Предлого� за можнио� изглед на бигорскио� 
иконос�ас во XVIII век �ре��ос�авува �ос�оење 
на дрвена ка�на конс�рукција со цен�рален и 
северен влез кон ол�арскио� �рос�ор, �ри ш�о 
Царски�е двери и �роскомидиска�а вра�а имаа� 
наддверија, �о�ем �ри хоризон�ални реда икони 
одделени со декора�ивен резбан фриз и Голем крс� 
со Рас�е�ие ш�о ја надвишува целина�а. 
Над �ара�е�о� со не�озна�а височина и украс, се 
наоѓале �ри�е �рес�олни икони на Исус Хрис�ос, 
Богородица Одиги�рија и на Св. Јован Пре�еча38. 
(сл. 3) 

 Сл. 3 Прес�олни икони, 1789–1795, ризница на 
Бигорскио� Манас�ир

Fig. 3 Royal icons, 1789–1795, Treasury of Bigorski 
Monastery

Најава�а на Небесно�о царс�во и �овико� 
на �окaјание ги искажува Св. Јован Пре�еча 

димензии  и  без  евиденциски  број),  се  спомнати  во: 
Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид, 129, сл. 62.
38  Тричковска,  Иконописот во Бигорскиот манастир, 
185–186, сл. 12–14, XVII–XVIII; сите со еднакви димензии 
димензии: 87,5 х 58 х 4 см.

 Сл. 1 Во�ивни мермерни �лочи, 1795 г., Бигорски манас�ир
Fig.1 Votive marble plaques, 1795, Bigorski Monastery
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�ре�с�авен крила� и кефалофор со о�ворен 
сви�ок: Pokaite/ sõ pri/bliji/bosõ q/(a)
rstvfe n/b(e)snoe (Ма�еј 3, 2), додека Хрис�ос 
с�оред Евангелие�о �овикува на следбениш�во, 
ис�рајнос� и вера за душевно ус�окојување: Pr`id-
ite ko/mnh vsi tr$j/daü\`isõ i w/bremenenfi, 
i/ azß úpokoü/ v¥. vozmite/ igo moe na se/be, i 
na$ci/te sõ † mene/ óko krotok¢/ esm¢ i smi/
ren¢ srdq(e)m¢/ i obra\etß/ pokoi d$ùa/mß 
vaùim¢ (Ма�еј 11, 28–29). Фугури�е со корек�ни 

�ро�орции се исцр�ани со ненаме�лива кафена 
линија. Инкарна�о� го одликува све�ол окер со 
рамномерно и веш�о рас�оредени сиви сенки, 
намес�а и со бели оживки. С�ецифична е форма�а 
на делови�е од лице�о: издолженио� нос, �ри 
корено� во вид на �олумесечина, е малку членковиден 
и ос�ар со �о�крена�и носници; очи�е, во облик 
на бадем, крупни и малку свиени, имаа� црвена 
�очка во вна�решнио� агол и нагласен �одочник; 

 Сл. 2 Иконос�ас, Св. Георгиј, Рајчица, изглед во 80-�е на XX век
Fig. 2 Iconostasis of the church of St George at Rajchica, view in the 1980’s
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уши�е се со здебелена издолжена ресичка. (сл. 4) 
Кусио� о�ис е дел од о�ш�и�е морфолошки белези 
на �огоре с�омна�а�а сликарска рабо�илница со 

двајца �оис�акна�и зографи во група�а. Нивна�а 
долго�рајна и �лодо�ворна рабо�а ја следиме 
с�оред ре�ки�е да�ирани дела од седумдесе��и�е 
години на XVIII век до дваесе��и�е години на 
XIX век, низ обемна бројка од над 160 икони на 
�ери�орија�а на Ре�ублика Македонија, особено 
во за�аднио� и цен�ралнио� дел. Заднина�а 
на икони�е е некогаш целосно зла�на или во 
комбинација со �емна нијанса на зелена�а и 
црвена�а, но чес�о�а�и е и целосно во маринско 
сина боја. Зографи�е рабо�а� во �ем�ерна �ехника 

со ин�ензивен и до�адлив колори�. Орнамен�и�е 
им се в�иснувани, врежувани, сликани или изведени 
во ш�ук. Пишуваа� на словенски и на грчки јазик 

во зависнос� од нарача�ели�е. Имајќи �редвид 
дека да�ирани�е дела од оваа дружина анонимни 
зографи, засега најрано се �ојавуваа� во Охрид (1778 
г.), како и заради изразување�о нагласена симбиоза 
на �радиционалнио� и „барокизиранио�“ с�ил, 
условно ја нарекуваме „охридска �робарокна група“. 
Додека не наидеме на нивни сигна�ури, �ака се 
ориен�ираме �ри разгледување�о на �лејада�а 
анонимни мајс�ори од в�ора�а �оловина на XVIII 
и �оче�око� на XIX век39. 

39 Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид, 106, 181–182, 

Сл. 3 Прес�олни икони, 1789–1795, ризница на Бигорскио� манас�ир
Fig. 3 Royal icons, 1789–1795, Treasury of Bigorski Monastery

 Сл. 4 Прес�олни икони, де�али: а) Бигорски, б) Ресен, в) Лазаро�оле, 1792 г.
Fig. 4 Royal icons, details: a) Bigorski, b) Resen, c) Lazaropole, 1792
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Ликовни�е �ре�с�ави на резбарени�е Царски 
двери се рас�оредени во �ри зони, со �оа ш�о на 
врво� од јужно�о крило е �рицврс�ена а�ика 
со �ре�с�ава на Св. Дух во вид на бел гулаб во 
сијание40. (сл. 5) 

 
Сл. 5 Царски двери, Рајчички Манас�ир (Бигорски 

Манас�ир, 1789–1795)

со  табеларен  преглед  на  евидентираните  дела  и  нивните 
локации.
40 Непубликувано; димензии: 178 х 70 х 4 см; евиденциски 
број 8715 (на самиот предмет одзади е напишан бр. 8719).

Fig. 5 Royal doors, Rajchica Monastery (Bigorski Mon-
astery, 1789–1795)

Смес�ени во кружни медалјони, с�арозаве�ни�е 
Цареви-Пророци Давид и Соломон се до�ојасно 
�ре�с�авени со жезла и о�ворени сви�оци: 
pro(ro)ky Davidß со �екс�о� од Псалм 44(45), 10 
(sliù/¥ d\i¨/ i vijd/i priklo/n` celo t/voe), а 
pro(ro)ky So/lomony) со �екс�о� од Изрек. 31, 29 
(mnogi/d\eri/ stõj/aùa/ sil$ mnogi/sñajùa 
sic). (сл.6)
Со белио� крин како симбол на чис�о�а и 
безгрешнос�, Аргангело� Гаврил (Gavrily) во 
Благовеш�ение�о чекори кон Богородица (MR} Ï◊ }), 
Која �окорно го �речекува с�оејќи со �рекрс�ени 
раце на гради�е. (сл.7)

 
Сл. 7 Царски двери, де�аљ

Fig. 7 Royal doors, detail
Најдолу, во одделни �олиња, с�оја� све�и�е 
Архиереи во �олна ли�ургиска одежда и 
благословуваа�: Св. Никола (st¥} N`kolae), Св. Јован 
Зла�оус� (st¥} Fwany Zlato/$st¢), Св. Василиј 
(st¥} Vasil`i) и Св. Григориј (st¥} Grigorii). Освен 
Св. Јован Зла�оус� со инсигнии на Па�ријарх, 
други�е Све�и�ели држа� за�ворени кодекси. (сл. 8)
Сликаро� се разликува од �ре�ходнио� �о 
видлива�а мекос� на цр�ежо�, �и�омос�а на 
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физиономии�е и �о несразмерно големи�е дланки. 
Тој �оинаку го гради и инкарна�о�, со �овеќе 
лазурно нанесени бои, кон�рас�и�е се со умешни 
�реоди. 
Позла�ена�а резба е �ли�ка, со заобленос� 
�ри режење�о и со �робој само во горни�е 
�ар�ии на крила�а, чиј раб завршува со јадри 
�о�чиња, налик на цве�ни �упки. Подлога�а 
на дрвена�а �овршина е црвена и ги ис�акнува 
рас�и�елни�е мо�иви кои го симболизираа� 
небеснио� рај: цве�ови, акан�усови и дабови 
лисје силно изви�кани и �рекло�увани со 
внимание и симе�ричнос�. Карак�ерис�ични за 
орнамен�алнио� збир се с�илизирана�а школка, 
симбол на мајчинс�во�о и мис�ично�о раѓање, 
�алмино�о с�ебло кое го симболизира вечнио� 
живо�, како и декора�ивни�е рокајни С волути, 
доминан�ни во горнио� дел. Набројани�е особини 
на резба�а ги имаа� уш�е два �ара Царски двери 
во Македонија од �оследна�а деценија на XVIII век, 
со �оа ш�о Двери�е од црква�а во Лазаро�оле ги 
сликал највероја�но Неделко од Росоки, а �ие во 
манас�ирска�а црква во Согле ги а�рибуираме 
на еден од зографи�е на „охридска�а �робарокна 
група“. (сл. 9)

 
Сл. 9 Царски двери: 

а) Рајчица, б) Лазаро�оле, в) Согле
Fig. 9 Royal doors: a) Rajchica, b) Lazaropole, c) Sogle

Резбани�е мо�иви се �ре�ознаваа� како насликани 
и врз икона�а на Св. Јован Пре�еча со жи�ие од 
росочанецо� Неделко која се наоѓа во ризница�а на 
Бигорскио� Манас�ир41. 
Пре�с�ава�а на Хрис�ос Недремано око, 
на��ишана со с�ихо�: vozleg¢ i poc¥ óko lev¢ i 
óko sk√men¢ nikoje/ vozb$di¨ñ¢ ego (1. Мој. 49, 9), 
с�оела над Царски�е двери. Судејќи �о �римери�е, 
од кои најрани�е се од в�ора�а �оловина на XVI 
век, �ема�а најчес�о го заземала ова мес�о на 
иконос�аси�е42. Иконографска особенос� на 
слика�а во ели�совидно �оле в�о�ено во резбана�а 
�овршина, е �ос�авенос�а на момче�о Хрис�ос 
во �ејзаж, заедно со бис�и�е на Богородица и 
Архангело� кои лебда� во облаци, ш�о формално 
укажува на барокно влијание43. (сл. 10)

41 Овој мијачки зограф првпат го претставивме со неговите 
дела поврзани со стариот иконостас во Лазарополе, на кој 
стоеле  истовремено  со  престолните  икони  припишани 
на  „охридските  пробарокни  зографи“,  датирани  според 
ктиторскиот  натпис  во  1792  година:  Поповска-Коробар 
В., За иконостасот на црквата Св. Ѓорѓи во Лазарополе, 
Патримониум.МК бр. 11 (Скопје 2013), 223–249, посебно 
225–228, сл. 4–8 (со илустрација и на бигорската икона на 
Св. Јован Претеча со житие).
42 За византиските извори на темата, в. Todić B., Anapeson, 
iconographie et signification du thème,  Byzantion, T.  LXIV, 
Bruxelles 1994, 140–165. За постарата бигорска претстава на 
Христос Недремано око и други поствизантиски примери 
во:  Поповска-Коробар,  Иконостасот на Бигорскиот 
манастир во XVI – XVII век, 251–252, сл. 10, со литература. 
Наддверието со димензии: 40 х 60 х 3см, нема евиденциски 
број.
43  За преобликувањето на  традиционалната претстава во 
втората  половина  на  XVIII  век  в.  Тимотијевић,  Српско 
барокно сликарство, 321–322, сл. 48–49.

 Сл. 6 Царски двери, де�аљ
Fig. 6 Royal doors, detail
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Сл. 10 Хрис�ос Недремано око, Рајчички Манас�ир 

(Бигорски Манас�ир, 1789–1795)
Fig. 10 Christ the Unsleeping eye, Rajchica Monastery 

(Bigorski Monastery, 1789–1795)
На влезо� во �роскомидија�а било �ос�авено 
наддверие�о со �ре�с�ава на с�арозаве�на Троица 
(stiõ troiqa) во иконографија на Гос�ољубие�о 
Аврамово, �радиционалнио� �раобраз на 
новозаве�на�а вис�ина за с�асение�о. Три�е 
Ангели ш�о држа� долги крс�ови, благословуваа� 
крај �р�еза�а �риго�вена од Аврам и Сара, 
минија�урно �рикажани во својо� дом лоциран во 

�ејзаж44. (сл. 11)

 
Сл. 11 Гос�ољубие Аврамово, Рајчички Манас�ир 

(Бигорски Манас�ир, 1789–1795)
Fig. 11 Hospitality of Abraham, Rajchica Monastery 

(Bigorski Monastery, 1789–1795)
Со ис�а�а намена, но без резба, �акво наддверие 
зографо� �ре�ходно израбо�ил за охридска�а 
црква Св. Никола Геракомија, каде ш�о и денес с�ои 
вра�а�а-икона од 1780 г. која го �рикажува Архангел 
Михаил како ја одзема душа�а на грешнико�45. И 

44 Димензии: 40 х 55 х 3 см; без евиденциски број.
45 Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид, 111, сл. 115 
(наддверието е во Охридскиот музеј).

 Сл. 8 Царски двери, де�аљ
Fig. 8 Royal doors, detail
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на бигорскио� иконос�ас севернио� �ремин кон 
ол�аро� се за�ворал со икона на �редводнико� 
на небесна�а војска (st¥й arx`stratig¢ M`xail¢), 
кој со нарамен меч �риумфално зас�анал врз 
с�арец на смр�на �ос�ела, држејќи ја негова�а 
ан�ро�оморфизирана душа ш�о ја о�имаа� два 
ѓавола46. (сл. 12)

46 Исто, 129, сл. 61, 162, сл 28. Димензии: 151 х 50 х 2,5 
см; на самиот предмет одзади е напишан евиденциски бр. 
21454.

 
Сл. 12 Северна иконос�асна вра�а-икона, 1789–

1795, ризница на Бигорскио� Манас�ир
Fig. 12 Northern iconostasis door-icon, 1789–1795, 

Treasury of Bigorski Monastery
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Ваква�а иконографија на Архангело� Михаил во 
својс�во на �сихо�ом�, �овремено �рикажуван и 
со �ерезија�а ш�о јасно алудира на мерење�о на 
души�е �ри Последнио� суд, е евиден�ирана во 
неколку други цркви во Македонија и �оа секогаш 
од оваа ис�а група зографи47. Нивнио� самосвоен 
иконографски �роизвод е с�оред �ос�ар иконо�исен 
образец на кри�ски�е сликари од XVI – XVII век, 
Ан�ониос Ми�ара или Георгиос Кор�еза. Таа 
�ос�визан�иска �ема која ги ис�акнува си�е 
ас�ек�и на кул�о� на Архангело� Михаил, имала 
бројни варијан�и во �еко� на XVIII и XIX век низ 
балкански�е земји48. 
Големио� деисис бил насликан на моноли�на 
дрвена �лоча обрабо�ена со �озла�ена резба49. Во 
�е�наесе� �олиња одделени со с�ол�чиња во вид на 
�алмино с�ебло со ка�и�ел, ликови�е се до�ојасно 
�ре�с�авени врз заднина со наизменично 
�ов�орувани све�ли нијанси на црвена и сина 
47  Исто,  160–161,  сл.  25–29  –  освен  во  црквата 
Геракомија,  каде  што  е  најстариот  датиран  пример, 
другите евидентирани се главно во Охридско и мијачките 
села  Росоки  и  Лазарополе  (сп.  Поповска-Коробар,  За 
иконостасот на црквата Св. Ѓорѓи во Лазарополе,  228, 
сл.11).
48 Chatzidakis M., Icônes de Saint-Georges de Grecs et de la 
Collection de l’ Institut, Venise 1962, 47, 50, 91 (за иконата на 
Митара во Венеција); Chondrogiannis T. G., The Anttivounio-
tissa Museum Corfu, Thessaloniki 2010, 57 (иконата на Кортеза 
на  Крф).  За  темата  во  различни  балкански  средини  и  за 
нејзината иконографска преобразба до почетните децениии 
на XIX век, в. Leontakianakou I., Une Création post-byzantine: 
l’aechange Michael triumphant et psychopompe, Зограф 33( 
Београд 2009), 145–158. Во Музејот во Корча е изложена 
икона  на  зографот  јеромонах  Константин  од  почетокот 
на  XVIII  век,  каде  Архангелот  Михаил  во  полна  воена 
опрема  и  со  терезија  стои  врз  двајца  старци/грешници 
(непубликувано); Спореди и во: Попова Е., Теми въведени 
в българската живопис от Христо Димитров, Проблеми 
на изкуството 3 (София 2001), 3–10; Тимотијевић, Српско 
барокно сликарство, 310–311; Чимбулева Ж., Гюзалев В., 
Икони от Несебър, София 2003, кат. 30 (икона-врата од 1814 
г.); Милошевић А., „Арханђео Михаило узима богаташеву 
душу“ са северних двери иконостаса цркве Светог Илије у 
Смедеревско Паланци, Шумадијски записи 7 (Аранђеловац 
2013),  129–144,  посебно  130,  сл.  1(интересен  пример  со 
северна иконостасна врата од црквата Св. Троица во Рипањ 
близу Белград,  заради  засилената  есхатолошка  димензија 
постигната со претставата на змејовидниот Ад и демоните. 
Патем,  ова  дело  од  1830  г.,  потпишано,  всушност,  од 
Анастасиос Константину Битолиотис, е на еден од семејно 
поврзаните  зографи  од  влашкото  село  Магарево  близу 
Битола, за што авторката немала сознание, а важно е и во 
контекст на следењето уметнички врски помеѓу Македонија 
и Србија).
49  Тричковска, Иконописот во Бигорскиот манастир, 
185–186, сл. 8–9. Димензии: 38 х 299 (зачуваната должина 
со нашите мерења во 2008 г.) х 3,5 см.

боја. Барокно �рофилирана�а аркада ја надвишува 
релјеф со црна �одлога и рас�и�елни мо�иви какви 
ш�о има и на Царски�е двери. (сл. 13)

 
Сл. 13 Голем деисис, де�аљ, 1789–1795, Бигорски 

Манас�ир, униш�ено во �ожар, 2009 г.
Fig. 13 Great Deesis, detail, 1789–1795, Bigorski Mon-

astery, destroyed in fire, 2009.
Околу Хрис�ос се Богородица и Св. Јован 
Пре�еча со �одадени раце во знак на моление, 
а дванаесе��емина�а А�ос�оли �рикажани 
во различни �ози држа� за�ворени кодекси и 
сви�оци. Зад Пре�еча се Све�и�е Ма�еј, Марко, 
Андреј, Јаков и Тома, зад Богородица следуваа� 
Све�и�е Јован, Лука, Симон, Вар�оломеј и Фили�, 
си�е со на��ис-легенди на словенски јазик. 
Дук�усо� на букви�е е иден�ичен во �екс�ови�е 
на �рес�олни�е икони, на �ророчки�е сви�оци 
врз Царски�е двери, како и со легенда�а на 
Архангело� Михаил. Вероја�но �ред �реносо� во 
Рајчица, е�ис�ило� бил исечен на�олу и �о малку на 
бочни�е с�рани, каде ш�о исчезнала ковчежес�о 
обрабо�ена�а рамка. При реконс�руирање�о на 
изгледо� на бигорскио� иконос�ас од XVI – XVII 
век, за рас�оредување�о на Големио� деисис �од 
�разничнио� ред икони, се раководевме од �ри�е 
нему современи иконос�аси во манас�ирски�е 
цркви во Кар�ино, Ореоец и во Полошко кои биле 
за�ечени со изворнио� �рограмски конце��50. Во 
�оа време, како и во XVIII век, не си�е манас�ирски 
50 Расолкоска-Николовска  З.,  Иконостас Карпинског 
манастира, ЗЛУМС 16 (Нови Сад 1980 ); Машниќ М. М., 
Иконостасот од Ореоечкиот манастир Свети Никола, 
Тематски зборник на трудови бр. 1, Скопје 1996, 36–38, црт.3, 
сл. 7–10; Поповска-Коробар В., Белешки за иконостасот 
од црквата Св. Ѓорѓи Полошки, Културен живот 1, Скопје 
1997, 47–54.; сп. Ћоровић-Љубинковић М., Средњевековни 
дуборез у источним областима Југославије, Београд 1965, 
Т.  XIII  A  –  за  состојбата  на  полошкиот  иконостас  пред 
демонтирањето.
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цркви ги имале оба�а реда икони, но онаму каде 
ш�о се наоѓаа�, е�ис�ило� со �роширен Деисис е 
најчес�о �ос�авен не�осредно �од иконос�аснио� 
крс�51.
Околу �рашање�о дали и овој бигорски иконос�ас 
имал �разничен ред, да се осврнеме на дваесе��е 
�омалечки икони во ризница�а кои с�илски цврс�о 
се �оврзани со дел од иконос�асни�е елемен�и, но 
ни�у една не е од циклусо� на Велики�е �разници52. 
Не мора да значи дека икони�е со Велики �разници 
воо�ш�о ги немало, �уку највероја�но �акви�е 
не се зачувале. Пос�ојни�е, �ак, недвојбено би ги 
о�ределиле во функција на целивачки икони за 
�оклонение, �ос�авувани на аналогион во одреден 
�разничен ден с�оред црковнио� календар. Дека 
има индиции за иконос�асен �разничен ред би 
укажувале икони�е на Богородичино�о раѓање (ro-
jdestvo b(ogoro)d(i)q¥), Воведение�о (vedenie vo 
hram¢ b(ogoro)d(i)q¥), Обрежување�о Хрис�ово 
(wbrezanfe g(o)s(po)dnh) и на Св. Че�ириесе� 
Севас�иски Маченици во заледено�о езеро (s(vh)
t¥x¢ MÑ m$cenik¢) кои на �рв �оглед неважно, 

51 За композиционата структура на иконостасите од XVI 
до XVIII век, в. Ћоровић-Љубинковић, нав. дело,  59, 97–
113; Љубинковић М., Дуборезни иконостаси XVII века на 
Светој Гори, Хиландарски зборник 1 (Београд 1966), 119–
134; Гергова И., Раният Български иконостас 16 –18 век, 
София 1993, 37–44; Τσαπαρλής, Ξυλόγλυπτα τέμπλα ‹Ηπείρου 
17ον-α›ήμίσεος. 18ου αι., Αθηναι 1980, 17–46; Тарашенко С., 
О Украјинском иконостасу XVII и XVIII века, ЗЛУМС 11 
(Нови Сад  1975),  113–144;  Тимотијевић, Српско барокно 
сликарство, 53–57. 
52  Идентификација  на  сите  претстави  и  коментар  за 
неколку од иконите со димензии во просек 30 х 22,5 х 2,5 
см, во: Тричковска, Иконописот во Бигорскиот манастир, 
186–189, сл. 15 и XIX – според алката за закачување мисли 
дека иконите биле наменети за монашките келии. 

но необично се издвојуваа� од множес�во�о со 
ис�ове�но боена�а рамка во �аралелно нанесени 
црна и зелена боја53. (сл. 14)
Позна�о е дека освен Додекаор�оно�, 
�разничнио� ред содржел икони и од други 
�ема�ски циклуси, особено кога �рос�ранос�а на 
ол�арна�а �реграда �оа го дозволувала54. Такви�е, 
чес�о�а�и како �оче�ни ги имале икони�е на 
Богородичино�о Раѓање и Воведение�о, како ш�о 
�окажува и иконос�асо� од 1711 г. во блискио� 

53 На петнаесет икони рамката е испрекинато црвено-црна 
(Светите  Јоаким  и  Ана,  Вознесението  на  Пророк  Илија, 
Апостолите Андреј  и  Јаков, Апостолите Симон  и Матеј, 
Апостолите  Тома  и  Филип,  Светите  Игнатиј  и  Стефан 
Архиѓакон,  Светите  Тројца  јерарси,  Светите  Никола  и 
Атанасиј,  Светите  Константин  и  Елена,  Светите  Кузман 
и  Дамјан,  Светите  Теодор  Тирон  и  Теодор  Стратилат, 
Светите Харитон и Пахомиј, Светите Антониј и Ефтимиј, 
Светите Теодосиј  и Сава Освештен, Св. Параскева и Св. 
Петка),  а  само  црвена  рамка  има  иконата  на  Светите 
Климент Охридски, Наум и Јован Владимир. Сите дваесет 
икони имаат ковчежец и позлата.
54 Едни  од  најбогатите  репертоари  се  на  манастирските 
празнични  епистили  од  првата  половина  на  XVI  век 
во  Ивирон  (24  сцени)  и  на  преодот  кон  XVII  век  во 
Пантократор (31 сцена), в. Treasures of Mount Athos, Thessa-
loniki 1997, 112–113, 146. Комбинирањето со Богородичини 
празници  и  сцени  од  Христовиот  живот,  страдањата  и 
поствоскресните јавувања зачестува во XVII и XVIII век, 
сп: Гергова И., Раният Български иконостас, 21 (Бачково, 
о.  1642);  Τσαπαρλής,  Ξυλόγλυπτα τέμπλα ‹Ηπείρου 17ον-
α›ήμίσεος. 18ου αι.,  47,  πιν.3  (Св. Параскева, XVII  в.),  66, 
πιν. 19 (Вела, 1790); Sinigalia T., Boldura O., Medieval mon-
uments of Bukovina,  ACS  Publishing,  Bucharest  2011,  159 
(Молдовица, 1602); Medieval and Early Romanian Art, The 
National Museum of art of Romania (Gallery guide), Bucha-
rest 2008, ill.p.104 (Котрочени, о. 1682); Popa C., Medieval 
monuments of Oltenia, ACS Publishing, Bucharest 2011, 132 
(Хурез,1700);  Тодић  Б.,  Иконостас старе српске цркве 
у Сарајеву,  Σύμμεικτα,  Институт  за  историју  уметности 
Филозофског  факултета,  Београд  2012,  439–457,  посебно 
446–447  –  за  структурата  на  празничниот  ред  (1674/75), 
веројатно  повлијаена  од  празничниот  ред  во  манастирот 
Пива.

 Сл. 14 Празнични икони, 1789–1795, ризница на Бигорскио� Манас�ир
Fig. 14 Festive icons, 1789–1795, Treasury of Bigorski monastery
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Манас�ир Св. Наум Охридски55. Вклучување на 
Велики�е �разници �омеѓу икони�е забележуваме 
и за Обрежување�о Хрис�ово на еден украински 
иконос�ас од XVII век56, а и во соборнио� храм од 1780 
г. во Сремски Карловци, каде ш�о, како на јужнио� 
ѕид во Бигорски, �аа �ре�с�ава се наоѓа веднаш �о 
икона�а на Хрис�ово�о Раѓање57. С�радалничка�а 
сцена, �ак, на Св. Че�ириесе�мина Севас�иски 
Маченици с�ои на иконос�асо� во црква�а на 
Роженскио� манас�ир, израбо�ен од е�ирски 
мајс�ори околу 1732 година58. Показа�елно може 
да е и �оа ш�о �ре�с�ава�а била вме�на�а меѓу 
Велики�е �разници и сцени�е од живо�о� на 
Богородица во �ема�ска�а �рограма на наосо� во 
еден средновековен с�оменик, вероја�но како одраз 
на силнио� кул� во средиш�е�о на Охридска�а 
Архие�иско�ија59. Со неколкуте �римери донекаде 
се о�равдува �ре��ос�авка�а дека на бигорскио� 
иконос�ас го имало и �разничнио� ред, но освен 
че�ири�е икони кои ги �осочивме, изборо� 
на �реос�ана�и�е е не�озна�. Должина�а на 
деисиснио� фриз и �оединечна�а ширина на 
икони�е укажува дека ги имало дванаесе�, за�оа 
ш�о меѓу нив биле дрвени�е разделни рамки. 
Иконос�аснио� крс� кој �реку с�о години 
�рвоби�но с�оел во бигорска�а црква, веќе е 
речено, се упо�ребувал и кон крајо� на XVIII век, 
со �оа ш�о �ред �ов�орно�о живо�исување 
дрвенио� носач бил рес�авриран со нов грунд 
и �озла�а60. Ком�ози�ски и с�оред о�ш�ио� 
ко�аничарски образец, �ој се вбројува во група�а 
карак�ерис�ични �о свои�е �одножја во вид 
на �алмини гранки, засега евиден�ирани само 
55  Грозданов  Ц.,  Свети Наум Охридски,  изд.  Култура, 
Скопје 2004, 87–108 (за иконостасот); Поповска-Коробар, 
Иконописот во Охрид, 57–69 (за сите празнични икони со 
атрибутивни аналогии). Види примери и меѓу спомениците 
наведени во претходната забелешка.
56  Тарашенко,  нав. дело,  123,  цртеж.  2  (за  с.  Бездрик, 
пренесен од Сумскиот манастир, XVII век).
57 Сп. Костић М., Иконостас Саборне цркве у Сремским 
Карловцима, ЗЛУМС 40 (Нови Сад 2012), 75–93, посебно 
86.
58 Геров Г. – Пенкова Б. – Божинов Р., Стенописите на 
Роженския манастир, София 1993, 22, сл. на стр. 13.
59  Војводић  Д.,  О живопису Беле цркве каранске и 
сувременом сликарству Рашке, Зограф 31 (Београд 2007), 
135–151, посебно 139–140.
60 Тричковска, Иконописот во Бигорскиот манастир, 179, 
186, сл. 5–7, XII–XIII. Димензии: 235 х 230 х 5 см (крст), 
100 х 37, 5 х 5 см (бочна икона), 37 х 275 х 4 см (подножје).

на �ери�орија�а на Ре�ублика Македонија и се 
�ри�ишува на �.н. Приле�ско-сле�ченска резбарска 
школа61. Ис�ородна�а група крс�ови брои осум 
не�о��олни целини, од кои само ансамбло� од 
Полошкио� манас�ир е да�иран во 1584 г.62, а 
с�ецифики�е на резба�а на бигорскио� крс� 
говора� дека �ој бил израбо�ен во �оче�око� на 
XVII век63. Пов�орувајќи ја можеби �ре�ходна�а 
иконографија, зографо� ш�о во XVIII век ги 
�ресликал Рас�е�ие�о со �ерсонификации�е на 
Евангелис�и�е, како и �ридружни�е икони на 
Богородица и Јован Богослов, �реку с�илски�е 
одлики лесно се иден�ификува како дел од �имо� 
�ворци на ол�арна�а �реграда во �ој �ериод. (сл. 
15)

 
Сл. 15 Иконос�асен крс�, �оче�ок на XVII век/ 

доцен XVIII век �реслика, де�аљ,
Бигорски Манас�ир

Fig. 15 Iconostasis cross, early 17th c. / late 18th c. over 

61  Класификацискиот  термин што  уште  се  употребува  е 
воведен во: Ћоровић-Љубинковић, нав. дело, 60–61, 64–86, 
94–95.
62 За крстот од Полошко: Поповска-Коробар В., Икони од 
Музејот на Македонија, Музеј на Македонија – Скенпоинт, 
Скопје 2004, кат. бр. 42, со целата постара библиографија. 
За  два  крста  од  Слепченскиот  манастир:  Расолкоска-
Николовска, Творештвото на сликарот Онуфриј Аргитис 
во Македонија,  Зборник  за  средновековна  уметност  бр. 
3, Музеј на Македонија  (Скопје 2001), 138–139, сл. 4–12. 
За  тие  од  Св.  Никола Ореоечки,  Св.  Никола  Топлички  и 
Св. Богородица во Горни Манастирец, в. Машниќ М. М., 
Иконостасот од Ореоечкиот манастир Свети Никола, 
36–38, црт.3, сл. 7–10; истата, Две новоатрибуирани дела на 
големите сликари од XVI век, Онуфриј од Аргос и Јован од 
Грамоста, Зборник за средновековна уметност бр. 3, Музеј 
на Македонија, Скопје 2001, 143–147,  сл. 1–2. Крстот од 
Сливничкиот манастир детално е обработен во: Поповска-
Коробар, Сликарството во Сливничкиот манастир, 139–
140.
63  Споредбена  анализа  на  копаничарската  декорација  на 
придружните икони (липирите) од сите набројани крстови 
и  со  претпоставен  хронолошки  редослед,  во:  Поповска-
Коробар, Иконостасот на Бигорскиот манастир  во XVI – 
XVII век, 254–258, сл. 15–17.
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painted, detail, Bigorski Monastery 
Денес крс�о� е �ос�авен во новоизграденио� 
�араклис Св. Благовеш�ение во јужно�о крило на 
бигорскио� манас�ирски ком�лекс.
Кога во �еко� на �рва�а �оловина на XIX век се 
формирал иконос�асо� во Рајчица, Големио� крс� 
с�ранично бил �о��рен со две дрвени резбани 
�лочи, исечени �о мерка за �огашна�а намена 
– да �асуваа� на косини�е �од �андан�ифи�е 
и на �алмовиднио� носач на крс�о�. (сл. 2) 
Позла�ени�е резбани фризови, за жал загубени 
во �оследнио� �ожар, досега немале внимание 
од наука�а, а ис�ове�нио� релјеф со други�е 
о�ишани елемен�и уверува дека и �ие биле дел 
од бигорска�а иконос�асна целина во XVIII век. 
Покрај с�омна�и�е орнамен�ални мо�иви на 
Царски�е двери, наддверија�а и е�ис�ило� со 
�роширен Деисис, врз црвено обоена�а �одлога 
на фрагмен�ирани�е фризови се израбо�ени и 
�о два �ара нееднакви барокно-рокајни медалјони 
�рофилирани со �есна рамка. (сл.16)

 
Сл. 16 Декора�ивен фриз, 1789–1795, 

Бигорски Манас�ир, униш�ено во �ожар, 2009 г.
Fig. 16 Decorative frieze, 1789–1795,

Bigorski Monastery, destroyed in fire, 2009.
Овални�е јадра на �омалечки�е медалјони се мазни, 
на �оголеми�е се ис�олне�и со �ре�ле� од �ројни 
лен�и. Нарушена�а симе�рија во ком�озиција�а 
на �арчиња�а ис�ргна�и од некогашна�а целина, 
можно е да укажува на делови и од два одделни 
фриза кои с�оеле �омеѓу редови�е со икони, �ака 
ш�о нивна�а �озиција во реконс�рук�ивна�а 
илус�рација е условна. (сл. 17)
Позначајно за вреднување�о на целио� овдешен 
ко�аничарски кор�ус е да се изнајда� негови�е 
уме�нички извори.
Иако не се зачувани си�е конс�рук�ивни елемен�и, 
јасно е дека бигорскио� иконос�ас бил од дрворезбен 
�и�, скромен �о големина и со еднос�авна 
архи�ек�оника на �ос�визан�иски иконос�ас во 
кој �реовладува сликана�а иконографска �рограма. 

За�ворање�о на севернио� �ремин кон ол�аро� со 
вра�а-икона е конце�циска�а �ромена, која с�оред 
зачувани�е �римери во македонски�е с�оменици 
се следи најрано од �ре��оследна�а деценија на 
XVIII век64. Резба�а нема фигурални �ре�с�ави и 
карак�ерис�ична е за леван�ско-�равославнио� 
кул�урен круг, но засега не наоѓаме дирек�ни 
аналогии меѓу �озна�и�е/�убликувани�е 
иконос�аси од овој �ериод, ни�у �ак, во мијачка�а 
резба каква ш�о ја знаеме од �оче�око� на XIX век 

. О�ш�ио� в�еча�ок за изворо� на �редлошки�е 
на резба�а е во дрвена�а �лас�ика од Јонски�е 
ос�рови65, односно во декора�ивни�е мо�иви 
на ре�родук�ивна�а графика, масовно и брзо 
дис�рибуирана на Балкано�. Особено ги имаме 
�редвид бакрорези�е на Хрис�офор Жефарович од 
�ериодо� �омеѓу 1741 и 1752 година66, кои �ошироко 
влијаеле врз црковна�а уме�нос� во Македонија 
кон крајо� на XVIII и во �еко� на XIX век67.
Бигорски�е зографи не го на�уш�аа� сфаќање�о 
на икона�а како кул�но знамение со с�а�ичен 
и шаблонизиран лик на Све�ци�е, а одразо� на 
за�адноевро�скио� барок кај нив се �ројавува на 
формално ниво во иконографија�а, и �оа главно 
со �рикази�е на ене�ериеро� и �ејзажо�, во 

64 Од  средината  на  XVII  век,  со  еднокрилни  двери  се 
затворале страничните премини на иконостасите во цркви 
на островот Крф (Vocotopoulos L. P. in Icons Itinerant: Cor-
fu, 14th – 18th century, Exhibition catalogue /June – Septembre 
1994, Church of Saint George in the Old Fortress, Corfu/, ed. 
Greek Ministry of Culture, 1994, 45–46, cat. nos 19–20), но и 
во Украина (Таранушенко, нав. дело,138).
65 Извонредно  слични  се  дрвените  рамки  во  кои  се 
поставени четири големи икони на сликарот Константинос 
Контари од  1699  г.  и  уште две  од  анонимен мајстор,  сп. 
Chondrogiannis, The Anttivouniotissa Museum Corfu, 142–145 
(иконите од 1699), 146–148 (резба на рамките на икони од 
околу 1700 г.). Сличност во начинот на длабењето имаат и 
едни Царски двери од крај на XVII век што потекнуваат од 
Кефалонија, сп. The World of the Byzantine museum, Athens 
2004, cat. no. 191. 
66  За  животот  на  уметникот,  разновидната  дејност  и 
анализа  на  сите  типографски  дела,  во:  Давидов,  Српска 
графика XVIII века, 105–157, сл. 34–73. 
67  Грозданов  Ц.,  Утицај Христифора Жефаровића на 
стварање македонских мајстора XIX века,  Западно-
Европски  барок  и  Византијски  свет,  Зборник  радова, 
САНУ  књ.  LIX,  Београд  1991,  211–233,  каде  првпат  се 
укажа на користената иконографија од виенскиот бакрорез 
на Христофор Жефрович  (1743)  за  иконата  на  Св.  Наум 
со  сцени  од  житието  (о.  1780)  во  црквата  Св.  Никола 
Геракомија, чиј автор, всушност, припаѓа на „охридската 
пробарокна  група“  (Поповска-Коробар,  Иконописот во 
Охрид,  109–110,  сл.  11–12,  атрибуција  и  датирање  на 
иконата).
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 Сл. 17 Иконос�асо� во црква�а на 
Бигорскио� Манас�ир, 1789–1795 г.,

�ре��ос�авена реконс�рукција
Fig. 17 Iconostasis of the Bigorski Mon-
astery church, 1789 – 1795, theoretical 

reconstruction
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декора�ивнос�а и колори�о�68. Со различен 
с�е�ен на изразенос�, �оа е ориен�иранос�а 
на �овеќемина балкански сликари во в�ора�а 
�оловина на ова с�оле�ие кое се одликува со с�ило� 
на �.н. леван�ски барок. Во сложенио� �роцес на 
усвојување сликарски влијанија, �а�иш�а�а се 
ре�ко �озна�и и �ешко е да се иден�ификуваа�. 
Најголема ликовна сроднос� гледаме во дела�а на 
зографо� А�о�с�ол од с. Лонго кај Воден (денешна 
Грција), за кого има малку �ода�оци. С�оред 
�о��иси�е и убедливи�е с�илски а�рибуции 
на да�ирани�е икони, А�ос�олис Лонгианос 
Воденио�ис бил ак�ивен од околу 1750 до околу 
1778 година69. Нему му ја �ри�ишуваме икона�а 
на Богородица Живоносен Ис�очник (1770-
�е) во Манас�иро� Св. Пречис�а Кичевска, 
најс�ара�а зачувана �ре�с�ава на Зоодохос Пиги 
во Ре�ублика Македонија, чија дирек�на аналогија 
е ис�оимена�а икона (о. 1750) во солунска�а црква 
Св. Богородица Лагудиани70. Со иконографска�а 
и с�илска анализа на �ој �ример, утврдивме 
како А�ос�ол од Воден се формирал �од влијание 
на дела�а од различни големи мајс�ори – на 
кри�јани�е кои �рес�ојувале на Крф (XVI – XVIII 
век), Дионисиј од Фурна и други све�огорски 
зографи, и на бакрорези�е од Жефарович околу 
средина�а на XVIII век71. При укажување�о на 
с�илска�а врска �омеѓу А�ос�ол од Воден со 
„охридско �робарокни�е зографи“, како и со Неделко 
од Росоки, �омислуваме на �осредниш�во�о 

68 Спореди сликан ентериер и во иконите од црквите Св. 
Никола Геракомија во Охрид (о. 1780) и Св. Димитрија во 
Скопје  (1785):  Поповска-Коробар, Иконописот во Охрид 
од XVIII век, сл. 12, 14, 17, 63–66.
69 Делата му се чуваат во три цркви во Солун, во околните 
места  Кожани,  Воден  и  Гуменџе,  како  и  по  едно  во 
музејските  збирки  во Пловдив и Софија: Kissas  S., Thes-
salonian Painters in the Eighteen Century, A Preliminary 
Study,  Balkan  Studies  24,  (Thessaloniki  1983),  465–478, 
pl.  I–III;  Гергова  И., Църковната живопис в Пловдиския 
край през XVIII и XIX в., Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε 
παράλληλους δρόμους, Ιστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος-20ος 
αιώνας), Θεσσαλονίκη  2000,  754,  сл.1;  истата, Паметници 
на  црковното  изкуство  XIV–XIX  век  од  Националния 
Археологически музей, София 2008, I.12 , сл. на стр. 6.
70 Поповска-Коробар  В., Икона Богородице Живоносног 
источника из XVIII века у манастиру Свете Пречисте–
Кичевске,  Ниш  и  Византија  VIII,  Зборник  радова,  Ниш 
2010, 219–230; сп. Kissas, Thessalonian Painters, 470, pl. IIIа 
(за солунската икона).
71  Поповска-Коробар,  Икона Богородице Живоносног 
источника, 225-226, со соодветната литература.

од с�рана на �рговци�е, занае�чии�е, 
свеш�енс�во�о, аџии�е, �аксидио�и�е, но и на 
дирек�ни�е �воречки кон�ак�и на зографи�е 
кои како �ечалбари или ученици се рас�рснувале и 
во �одалечни краиш�а72. 
Не�озна�о�о �о�екло на анонимни�е 
израбо�увачи на бигорскио� иконос�ас, ја 
�одразбира и можнос�а да биле од локално�о 
население во реканскио� дел на Македонија. 
Во ис�ориско-кул�уролошки кон�екс� �оа не 
е с�ро�ивно ни на конс�а�ација�а дека му 
�ри�аѓале на �.н. охридско-моско�олски кул�урен 
круг73. И �о�рага�а �о извори�е на уме�ничко�о 
формирање на �рви�е ко�аничарски �ајфи на 
Мијаци�е, е �одвоена �омеѓу Југо� и За�адо� во 
однос на државни�е граници на Македонија74. 
Привршувајќи го �рудо� за бигорскио� иконос�ас 
кој највероја�но нас�анал во време�о на игумено� 
Хаџи Тарасиј (1789 – 1795), зага�нуваме размисли 
за именувани�е во на��иси�е на во�ивни�е 

72  Неколку  индикативни  податоци  само  како  пример: 
извесен  Илија  Богдан  Рекалија  од  Дебар  дарувал  икона 
(1768) сликана од Апостол од Воден во солунската црква 
Св.  Ѓорѓи  (Kissas,  Thessalonian Painters,  470,  pl.  IIa); 
престолни  икони  од  Солун  снабдил  аџијата  Миља  за 
црква  во  Карловачката  Митрополија  (Лесек  М.,  Стара 
српска црква у Сремској Митровици и њен иконостас, Рад 
Војвођанских муѕеја 6  /Нови Сад 1957/,  261–262);  од  таа 
иста сликарска работилница (Tourta A., Aperçu de la peinture 
religieuse a Thessalonique et ses environs au XVIIIe s. peintres 
et courants artistiques, Проблеми  на  изкуството  2  /София 
1997/, 18-22), икони се дистрибуирани и во Макдеонија, па 
и во околината на Бигорски Манастир (Поповска-Коробар 
В., Икони од XVIII век со епирска провениенција, Зборник 
за  средновековна  уметност  бр.  3,  Музеј  на  Македонија 
/Скопје  2001/,  186-196,  со  соодветна  литература;  сп. 
Гавровска-Бојчевска  В.,  Белешки за вредностите на 
црквата Св. Атанасиј во с. Горна Рајчица, Петримониум.
МК бр.3-4,5-6 /Скопје 2009/, 207-213, сл. 9-10); додека нам 
непознат  иконописец,  Никола  Апостол  од  Охрид,  учел 
„по грчки“ стил во Киев кај Антон Подгоренски во 1755 г. 
(Шевченко П., Связи Украины с балканскими странами в 
области изображительного искусства в XVIII в., ЗЛУМС 
20  (Нови  Сад  1984),  223–228,  посебно  226),  можно  е 
Неделко  од  Росоки  да  учел  печалејќи  во  околината  на 
Солун (Поповска-Коробар, За иконостасот на црквата Св. 
Ѓорѓи во Лазарополе, 225–228), за потем на некаков начин 
негова икона (1780) да стигне во Белград (сп. Кусовац Н., 
Српско сликарство XVIII и XIX века, Београд 1987, 116, сл. 
725), и слични животни приклученија.
73  Грозданов  Ц.,  Св. Јован Бигорски во историјата 
на културата и уметноста на Македонија,  Манастир 
Свети  Јован  Бигорски,  13–17,  посебно  15,  во  врска  со 
фрагментираниот живопис од  втората половина на XVIII 
век.
74 Ќорнаков,  Творештвото на мијачките резбари,  207; 
Гергова, За происхода на дебърската църковна дърворезба, 
103.
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мермерни �лочи. Игумено� е очигледно двига�ело� 
на рабо�и�е во ен�ериеро� на бигорска�а „нова 
јужна црква“. Не знаеме дали јеромонахо� Тарасиј, 
кој �о�екнува од мес�о�о Макелари, денешна 
Албанија, го извел �а�ување�о во Све�а�а Земја 
како член на оваа Оби�ел или некаде другаде, а 
�о�ем го раководел Бигорскио� Манас�ир. Пред 
или �о аџилако�, се задржал ли во Солун, бил ли и 
на Све�а Гора с�оред чес�а�а �рак�ика? Нејасна е 
улога�а на архиѓакон С�ефан, два�а�и с�омена� 
со игумено� – дали �оради заедничко�о �о�екло 
или и заради �оа ш�о можеби бил �редводнико� 
на уме�ничка�а рабо�илница, како многумина 
�озна�и од монашкио� ред?75 К�и�орско�о 
значење на �а�уџија�а Велјан е јасно, но можно 
ли е да с�анува збор за ис�ио� хрис�ољубив 
Велјан  Пејчиновиќ, кој во свое�о зрело доба (о. 1835) 
бил дари�ел на икони од Солунско во мијачко�о 
Лазароле?76

Така, и �окрај �оа ш�о веќе не �ос�ои во своја�а 
целос�, овој бигорскио� иконос�ас е меѓу 
најзначајни�е �ре�с�авници на црковна�а 
уме�нос� од ранио� нов век во Македонија 
и ос�анува жив ком�ара�ивен ма�еријал, 
неодминлив во научно�о расве�лување на 
различни�е о�ворени �рашања. Кусио� ин�ервал 
од �е� години �о кој се изградил денешнио� 
ка�оликон, уш�е и „се на�исало големо�о кубе“, како 
ш�о наведува Великио� �оменик, �редизвикува 
неверица колку набргу и сосема се изменил 
монашкио� амбиен�. Меѓутоа, возможно е – 
амбициозни�е замисли во Бигорскио� Манас�ир 
неза�ирливо се ос�варувале со вера и �осве�енос�, 
рабо�ен елан и големи ма�еријални �рилози – како 

75  На  пример,  Христофор  Жефарович  е  потпишан  како 
јероѓакон  на  бакрорезот  со  претстава  на  Ерусалимската 
црква  Св.  Воскресение  и  Патријаршијата  (1749),  и  на 
насловната страна од книгата Проскинитарион  (Давидов, 
Српска графика XVIII века,  121,  123),  а  Константин 
зографот од Спат (Албанија), како јероѓакон ги потпишал 
престолните  икони  (1755)  во  манастирот  Св.  Марина  во 
Л’нга (Popa Th., Mbishkrime të kishave në  Shqipërisë, reda-
ktim: N. Nepravishta – K. Gjakumis, Akademia e Shkencave, 
Instituti i Historisë, Tiranë 1998, натписи бр 32 и 34).
76  Поповска-Коробар,  За иконостасот на црквата Св. 
Ѓорѓи во Лазарополе, 240-241, 244-245.
*Потекло на фотографиите: сл. 1 (Николовски, Проучувања 
и археолошки испитувања, цртеж на стр. 128), сл. 2–3, 4а, 
9в, 12, 14–15 (Национален конзерваторски центар – Скопје), 
сл. 4б–в, 5-8, 9а–б,10–11, 13, 16–17 (В. Поповска-Коробар).

ш�о �оа се �окажува и во сегашнос�а. 

Viktorija Popovska-Korobar, M.A.

The 18th century iconostasis 
from the Bigorski 

Monastery church 

Summary
The paper deals with a number of issues related to one 
of the historical phases of development of the Bigorski 
Monastery church St. John the Baptist. The present day 
appearance of the church dates from 1800. Based on 
published archaeological and conservation research, 
written sources and especially on preserved remains of 
frescos and the iconostasis, we have come to new con-
clusions which complement our image of the Monas-
tery in the late 18th century. We argue that the post-Byz-
antine, so called southern church from the end of the 
16th century has been demolished and a new single 
nave church has been built, most likely, in the 1780’s. 
Parts of the south wall of this “new southern church” 
with fragments of murals from lower sections and 
three upper painted zones have been incorporated in 
the constraction from 1800. We consider the two votive 
marble plaques with inscription from 1795, nowadays 
incorporated in the north façade of the catholicon, as 
signs of completion of the interior of the “new southern 
church” at the time of hegumenos hieromonk Hadzi 
Tarasie (1789 – 1795). Besides the hegumenos, who was 
the initiator of the construction, archidiakon Stephen 
and the slipper maker Veljan are also mentioned in the 
inscription. (fig.1)
The major research aim was the “reappearance” of the 
iconostasis, which does not exist today in its entirety, 
but nonetheless is one of the most important examples 
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of ecclesiastical art in Macedonia from the end of 18th 
century. After being dismantled, many parts from the 
iconostasis have been used for the iconostasis of the 
church of St. George in the nearby village of Rajchica, 
built in this Metochion of the Bigorski Monastery in the 
19th century. (fig.2) Following the conservation works 
in the 1980’s some parts were returned to the Bigorski 
treasury, while others remained as part of the iconos-
tasis in Rajchica. (fig. 5, 10. 11) Regretfully, the wood-
carved friezes and the epistyle with Great Deesis were 
destroyed by fire in 2009. (fig.13, 16)  
The wood-carved iconostasis had modest dimensions 
and simple construction, characteristic for three lay-
ered post-Byzantine iconostases, dominated by the 
painted iconographic programme with eucharistic, 
soteriological and eschatological symbolism. The con-
ceptual change is represented by the closing of the 
prosthesis entrance with a door - an icon of Archangel 
Michael taking the sinner’s soul. (fig. 12) The emergence 
of this post-Byzantine theme which unifies all aspects of 
the cult of Archangel Michael, could be traced as early 
as 1780’s on iconostases in Macedonia painted by the 
same group of painters. In accordance with the actual 
dimensions of the iconostasis’s elements, the represen-
tation of Christ the Unsleeping Eye has been positioned 
above the royal doors and the Hospitality of Abraham 
at the north entrance. The presence of a second row of 
icons could be considered disputable, although there 
are certain indications for its existence. There are no 
icons of the Great Feasts among the twenty smaller 
sized icons preserved in the Bigorski treasury. Howev-
er, by the colouristic treatment of the frame on four of 
them, we assume that they were prepared for the ico-
nostasis. (fig.14) It is well-known that in the row of icons 
with Great Feasts, apart from the Dodecaorton, icons of 
other thematic cycles have been included. We base our 
explanation on appropriate examples from post-Byz-
antine iconostases, as well as on thematic programmes 
from mediaeval monuments. The iconostasis cross 
dates from the 17th century and has previously been 
part of the iconostasis in the older southern church of 
the Bigorski Monastery. It has been completely repaired 
and gilded before being repainted in the 18th century. 
(fig. 15) The symmetry of the decorative wood-carved 
friezes has been disturbed by the cutting required for 

their later use in Rajchica. (fig. 2, 16)
The authors of the iconostasis remain anonymous, al-
though icons from the same authors have been already 
found in other Macedonian churches. They are a group 
of two or three painters who utilize a traditional style of 
painting with insignificant elements of west European 
baroque presented through the iconography, decora-
tion and colouring. To distinguish them from the num-
ber of anonymous Balkan painters who have worked in 
the same manner, we conditionally name them “Ohrid 
pro-baroque group” as their earliest works could be 
found in Ohrid (1778/79). They have been active until 
the beginning of the 19th century in the western and 
central parts of the Republic of Macedonia where we 
have identified over 160 of their icons. Their origin re-
mains unknown. Whether the woodcarving, which be-
longs to the Levantine cultural and artistic circle, has 
been produced in the same atelier also remains un-
known. Their only preserved murals are on the south 
wall of the Bigorski Monastery church.
The closest stylistic parallels could be found in the work 
of Apostolis Longianos Vodeniotis, whose icons from the 
period around 1750 – 1778 have been known to schol-
ars for long. We assume that indirect or direct contacts 
with this painter who originates from Voden (Edessa, 
Greece) could have been possible at the time with no 
borders in the Ottoman state. We have already attribut-
ed to Apostolis an icon of Zoodochos Pighi (1770’s), 
kept in the Monastery of the Holy Virgin Immaculate 
in Kichevo, not far from the Bigorski Monastery. There 
is a direct analogy between this icon and an icon in the 
church of the Holy Virgin Lagoudiani in Thessaloniki. 
In the complex process of acquiring artistic influences, 
the paths are seldom known and are difficult to be iden-
tified. It is possible that Thessaloniki and its surround-
ing have been the source of artistic ideas, especially be-
cause of the proximity of Mount Athos. We have also 
pointed out the engravings of Hristofor Zhefarovich, as 
a source of creativity of the “Ohrid pro-baroque group”. 
Within the context of these stylistic similarities we have 
mentioned also the local painter Nedelko from Rosoki, 
whose works have been found in Bigorski and at other 
places.
In the final section of the paper, which understandably 
leaves some questions unanswered, new questions have 
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been posed related to the persons named on the marble 
plaques from 1795. It would be interesting to investigate 
further whether the hegumenos of the Bigorski Monas-
tery, the hieromonk Hadzi Tarasie, who originated from 
Makelare (Maqellarë, Albania), when on his way to the 
Holy Land visited Thessaloniki and/or Mount Athos. 
For the archidiakon Stephen, who most likely originated 
from Makelare, too, one could assume to have been the 
leader of an artistic group in Bigorski. The obvious role 
of the slipper maker Veljan as donor of the frescoes and 
the iconostasis could be further investigated in terms 
of other donations related to the western and southern 
part of Macedonia at the beginning of the 19th century.    
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Првио�1 �озна� Ме�ох на Бигорскио� Манас�ир 
Св. Јован Крс�и�ел, основан од игумено� Иларион 
во в�ора�а �оловина на XVIII век2, о�фаќал �рос�ор 
околу денешно�о село Рајчица, смес�ено на само 

1 За живописот во  црква Св. Георгиј во Рајчица е направена 
детална анализа од авторот на овој текст во одбранетиот 
магистерски труд на Филозофскиот факултет во Скопје, во 
2000 година под наслов: Живописот во црквата Св. Ѓорѓи 
Победоносец во с. Рајчица, Дебарско.  Во  оваа  прилика  
даваме  општ  преглед  на  богатиот  сликан  ансамбл, 
ставајќи  акцент  на  одредени  карактеристични  содржини.  
2  Според  Поменикот  (Парусија)  на  црквата  Св.  Ѓорѓи 
од  1840:  В.  Мошин,  Парусија-Поменик на црквата 
Св. Ѓорѓи, која му прпаѓала на Бигорскиот манастир, 
од 1840, Словенски  ракописи  во  Македонија,  кн.  I, 
Скопје  1971,  172);  види  уште:  А.  Николовски, Игумени, 
архимандрити, јеромонаси и монаси во манстирот Свети 
Јован Бигорски, Зборник: Манастир Свети Јован Бигорски, 
Скопје  1994,129-130  (според  постара  литература).  

неколку киломе�ри за�адно од Дебар3. Тука, во 1835 
г. е �одигна�а црква�а �осве�ена на Све�ио� 
Великомаченик Георгиј Победоносец4. Не �ос�оја� 
ни�у ма�еријални ни�у �ишани �ода�оци ш�о 
би укажале на можнос�а храмо� во Рајчица да е 
изграден на с�аро кул�но мес�о. По сè изгледа 

3  Во  Поменикот  се  наведува  дека    набрзо  по  доаѓањето 
на  Игуменот  на  Бигорскиот  Манастир,  Иларион 
(1743),  тој    „ставил  темел“  во  метохот  во  Радовци. 
Во  преписот  пак,  на  Поменикот  на  Бигорскиот 
Манастир  од  1857  местото  каде  што  се  наоѓа  овој 
храм  се  нарекува  Рајчица,  В.  Мошин,  цит.дело,  172. 
4  Од  натписот  над  влезената  врата  на  храмот,  испишан 
од  зографот  Михаил,  дознаваме  дека  во  времето  на 
Миторполитот  Јоаким  и  Бигорскиот  Архимандрит 
Арсениј,  ктитор  на  храмот,  неговото  градење  завршило 
во  1835  додека  осветувањето,  се  извршило  една  година 
подоцна. Калк на натписот кај: Ј. Тричковска, цит.дело, 2-3.

д-р Јулија Тричковска

За сликарсвоо во цркваа Свеи Георгиј Победоносец 
во село Рајчица, Меох на Бигорскио Манасир
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дека �оа се должи на фак�о� ш�о с�анува збор за 
рела�ивно ново формирана населба од �и�о� на 
разбиено село, којаш�о се формирала кон крајо� 
XVI век како резул�а� на �ринудно�о �реселување 
на жи�ели�е од некогашна�а меснос� Пе�ралица, 
во облас�а Жупа заради ре�ресалии�е на �урска�а 
влас� врз �риврзаници�е на Скендер-бег5, за 
�о�оа да биде �роширена од избегано�о население  
заради ре�ресалии�е на одме�на�ио� Али-�аша 
Јанински меѓу кои имало жи�ели од наведена�а 
облас�6. 
Новоформирана�а населба  вклучувала �ри маала –  
Радовци, Влаовци и Рајчица. Во си�е �ри маала имало 
�о една гробјанска црква, �ри ш�о најс�ара�а (Св. 
Варвара) била изградена вероја�но во крајо� на XVI 
век7. Храмо� на Св. Георгиј служел како �арохиско 
седиш�е. На �оа упа�уваа� �риложнички�е 
�екс�ови на локални�е мирјани на �овеќе ѕидни 
слики во храмо�, како и с�оменување�о на нивни 
имиња во Поменико� ис�ишан во �ро�езисна�а 
ниша.
К�и�ор на црква�а бил Архимандри�о� и игумен 
на Бигорскио� Манас�ир, Арсениј �о �о�екло од 
Галичник8. Црква�а се градела во исклучи�елно 
немирно време на „големи мешканици...” од 
�урскио� аскер, за ш�о соо�ш�ува Парусија�а на 
овој храм (1840 г.) ш�о довело до �ролонгирање на 
нејзино�о осве�ување за една година9.
Храмо� во Рајчица е карак�ерис�ична 
архи�ек�онска градба за свое�о време и за регионо� 
во кој е изградена. Во основа, �аа �ре�с�авува 
комбинирано решение на крс�ообразна црква со 
цен�рална купола, со широк осмос�ран �амбур на 
�андан�ифи, со ол�арен �рос�ор и нар�екс кои 

5  К.  Балабанов,  Стидии од културно-историското 
наследство на градот Дебар и Дебарската област, 
Културно наследство VII (1976-1978), Скопје 1978, 21-22. 
6  Б.  Русић,  Поље Дебарско, Годишен  зборник 
на  Филозофскиот  факултет  на  Универзитетот 
во  Скопје,  Скопје  1954,  134-136,  150-151,  156; 
Сп.:  А.  Матковски,  Македонското село од 80-те 
години на XVIII до 80-те години на XIX век, во: 
Ѓурчин  Кокалески  (1775-1863),  Скопје  1959,  7-30. 
7 Опис на храмот Св. Варвара кај: К. Балабанов, Студии, 23-32
8  К.  Балабанов,  Дали е оправдано основањето на 
Бигорскиот Манастир и сликањето на иконата 
посветена на Св. Јован да се поврзуваат со 1020 
година? И неколку други прилози кон проучувањето 
на Бигорскиот Манастир, Културно  наследство  VI, 
Скопје 1975, 103-104; А. Николовски, цит.дело, 130-132.
9  В. Мошин, цит.дело, 173.

имаа� �равеи на северна�а и јужна�а с�рана. 
Над цен�рални�е делови на ол�аро� и нар�ексо� 
формирани се сле�и куполи. На за�ад е изграден 
о�ворен �рем од дрвена конс�рукција. 
Овој �и� на црковни градби, �роизлезен од 
архи�ек�онско�о решение на Бигорскио� 
ка�оликон, е особено негуван во дебарско-
реканскио� крај во XIX век. Скоро иден�ични 
решенија можа� да се вида� во храмови�е во 
околни�е села Лазаро�оле, Тресонче, Селце и 
Требиш�е10.
Архимандри�о� Арсениј имал �осебен однос кон 
манас�ирскио� ме�ох во Рајчица. Рабо�ејќи 
на идеја�а да изгради храм, Арсениј нарачал 
икони за иднио� иконос�ас кај самарински�е 
зографи Михаил и неговио� син Дими�ар 
(во монаш�во Даниил) кои веќе �одолго време 
рабо�еле во зографска�а рабо�илница ш�о ја 
формирале во Манас�иро�11, додека за сама�а 
градба и црковнио� мобилијар Арсениј �о�рошил 
многу средс�ва за ш�о �ој самио� сведочи во 
Годишнио� биланс на Бигорскио� Манас�ир12. Во 
нас�ојчивос�а на игумено� да го украси храмо� 
на Св. Георгиј го с�речила смр��а (+ 26 јуни 1839 г.). 
До 1841 г. со Манас�иро� управувале е�и�ро�и �ри 
ш�о еден од нив, �одоцнежнио� бигорски игумен 
Јоаким, само една година �о смр��а на Арсениј 
ја ис�олнил желба�а на Архимандри�о� и ги 
�овикал омилени�е зографи Михаил и Даниил да 
го живо�исаа� храмо�. Во 1840 г. �ие ја насликале 
�а�ронска�а ниша над за�аднио� влез, каде 
ш�о �ре�с�авиле едно од нај�о�уларни�е чуда 
на �а�роно� – Св. Георгиј ја с�асува �ринцеза�а 
убивајќи ја ламја�а,  и го извеле живо�исо� во 
купола�а во храмо�13.
* * *
Во цен�рална�а купола самаринскио� зограф 
Михаил со �омош на замонашенио� син Дими�ар/
Даниил комбинирале сцени од Хрис�ови�е 

10 Ј. Тричковска, Живописот во црквата Св. Ѓорѓи, 11,12. 
11 Хронолошки преглед на работата на зографите Михаил 
и  неговиот  син  Димитар  (во  монаштво  -  Даниил)  во 
Бигорскиот  Манастир,  отпочната  под  покровителство 
на  Архимандритот  Арсениј,  кај:  Ј.  Тричковска, 
Зографското семејство на Михаил, 78-84,  88-89,  98-105.
12  К. Балабанов, Дали е оправдано, 103-104.
13 Според натписите над влезот и во тамбурот на куполата 
кои се целосно наведени кај: Ј. Тричковска, цит.дело, 2-3, 18.
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�разници и С�радања, на�равиле избор од 
осум фигури на Пророци околу �розори�е на 
�амбуро�, во кало�а�а ја развиле ком�озиција�а 
на Божес�вена�а/Небесна�а Ли�ургија, а над 
неа – до�ојасие�о на Исус Хрис�ос Седржи�ел. 
На �рос�рани�е �овршини на �андан�ифи�е ги 
смес�иле фигури�е на че�ворица�а Евангелис�и, 
а на цен�рални�е �рос�ори на долнио� заврше�ок 
на купола�а –  Хрис�овио� лик на риза (на југ), чиј 
�анадан  на север е Хрис�овио� лик на керамида.

 
Хрис�овио� лик на риза, икона на иконос�ас, 

1831-1832
The Holy Cloth, Icon of the iconostasis, 1831-1832

До�ојасија�а на двајца�а големи Све�и 
химнографи Козма Мајумски и Јован Дамаскин ги 
смес�иле на север, а оние на Св. Пахомиј и Ангело� 
Гос�оден –  на за�ад14.

Живо�исо� во цен�рална�а ку�ола, 1840
Painted decoration of the central dome, 1840

Проследувајќи ги ѕидни�е слики во рајчичка�а 
купола очигледно е влијание�о на нови�е �ема�ско-
иконографски решенија на �равославни�е куполни 
храмови, ш�о �ре�ходно можеше да се следи во 

14  Анализа  на  куполниот  живопис  кај:  Ј.  Тричковска, 
Живописот во црквата Св. Ѓорѓи, 13-33.

куполи�е на храмови�е од блиски�е монашки 
цен�ри – Бигорскио� Манас�ир (околу 1800 г.)15 и 
Манас�иро� Св. Наум Охридски (1806 г.)16. 
Циклусо� за�очнува на северна�а с�рана со 
Тајна�а вечера и �родолжува кон ис�ок со �ри 
сцени од С�радања�а Хрис�ови – Предавс�во�о 
на Јуда, Судење�о �ред Пила� и Па�о� кон 
Голго�а. По Рас�е�ие�о е �ре�с�авена уш�е една 
сцена од С�радања�а – О�лакување/Погребение 
Хрис�ово. Од југ кон за�ад циклусо� се заокружува 
со два�а Големи �разници – Воскресение и 
Преображение на Гора�а Тавор. Воскресение�о е 
�ре�с�авено со две сцени, една�а с�оред за�адно-
евро�ска�а �редлошка, како Хрис�ос „излегува” од 
за�еча�енио� гроб, и друга�а с�оред ис�очно-
�равославна�а �радиција – Симнување во �еколо�. 
Во зона�а над Пророци�е, каде ш�о е �ре�с�авена 
Небесна�а/Божес�вена�а Ли�ургија �рисутни 
се извесни новини во �рансформирање�о на 
оваа ком�озиција с�оред схолас�ички�е сфаќања 
за Бог О�ец, Кој �окрај Исус Хрис�ос ја служи 
Ли�ургија�а на небо17. 

 

15  Опис  кај:  А.Николовски, Живописот во манастирот 
Свети Јован Бигорски од XVIII И XIX век, Зборник: 
Манастир  Свети  Јован  Бигорски,  Скопје  1994,  105-  112. 
16 Сп.:Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје 1995, 
102, 103.    
17  За  оваа  проблематика,  односно  за  развојот  на 
иконографијата  на  композицијата  каде  што  покрај  Исус  
Христос, претставен со неговиот историски лик, се појавува 
и  неговиот  метафизички  лик    (Исус  Христос  Постар  од 
деновите), а кој особено во XIX век се именува како Бог 
Саваот,  сп.:  Н.  Покровски,  Евангелιе въ памятникахъ  
иконографιи, премущественно византιҋскихъ и русскихъ, 
С.  Петербургъ  1892,  285-291;  Ц.  Грозданов,  Охридското 
ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980, 162-165; Г. Бабић, 
Литургијске теме на фрескама у Богородичиној цркви у 
Пећи, Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 
278-383; Ц.  Грозданов,  цит.дело, 102,103;  Ј.  Тричковска, 
Живописот во црквата Св. Ѓорѓи Победоносец,  15-18.   
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Божес�вена Ли�ургија, цен�рална ку�ола, де�ал, 
1840

The Divine Liturgy, central dome, detail, 1840
Сцени�е се со нагласен сценски декор, со жанровски 
�редадени де�али, со динамични движења и 
нере�ко �еа�рални �ози на ак�ери�е, облечени 
во раскошно декорирани кос�ими. 
Најдобри�е сликарски ос�варувања се 
�оединечни�е фигури на Евангелис�и�е 
на �андан�ифи�е. Тоа се јадри лица на кои 
доминира месна�ио� нос, очи со нагласени 
�одочници, кра�ки, �раволински исцр�ани веѓи 
и минуциозно рабо�ени бради и коси. Раце�е 
и нозе�е (с�а�ала�а) се �осебно волуминозно 
сликани, а дра�ерија�а меко ги обвива робусни�е 
�орза. Колорис�ичка�а �але�а на овие зографи во 
којаш�о �реовладуваа� с�удени �онови со нагли 
�ремини во цинобер, делува свежо бидејќи �ие се 
добри �ознавачи на �ехника�а al fresco на с�ари�е 
мајс�ори, ус�евајќи веш�о да ја комбинираа� со 
нова�а al seco �ехника.

Св. Јован Богослов, Североис�очен �андан�иф, 
наос,  1840

St. John the Theologian, north- east pendantive, naos, 
1840
* * *

Осум години �о завршување�о на сликарс�во�о во 
купола�а �родолжува живо�исување�о во ол�аро�, 
наосо� и нар�ексо�. Во �еко� на неколку години 
(1848-1852)18, �озна�ио� зограф Дичо од с. Тресонче 

18 Во натписот на Дичо Зограф над влезот во храмот од 
внатрешната страна се наведува 1852 година како време на 
завршувањето на неговата работа на ѕидното сликарство. 
Меѓутоа, во приложничките текстови под неколку претстави 
во олтарот, наосот и нартексот наведени се годините 1848, 
1849, 1850 и 1852, што зборува дека храмот се живописувал 
етапно. Калк од натписот кај: Ј. Тричковска, Живописот во 
црквата Свети Ѓорѓи,  162, (калк од натписот на страна 8).

реализирал еден од најс�ецифични�е ансамбли во 
македонско�о сликарс�во од XIX век кое воедно, 
се вбројува меѓу негови�е најдобри ос�варувања. 
Добар �ознавач на различни�е иконографски 
�редлошки ш�о ги за�ишал во две�е ерминии19, овој 
зограф �окму во Рајчица воведува нови �ре�с�ави 
и модели, не�озна�и или ре�ко �рисутни на ова 
�однебје. 
Меѓу нив во ол�аро� се издвојуваа� – Исус Хрис�ос 
Првосвеш�еник, Кој ја благословува �е�олебница�а 
(аркосолија), во ѓакониконска�а ниша и Исус 
Хрис�ос „Цар Слави”  во �ро�езисна�а ниша кои 
имаа� ис�а идејна основа. 
Прва�а, до�огаш не�озна�а �ре�с�ава во 
ѕидно�о сликарс�во на овие �рос�ори,  може 
да се �ро�олкува како своевидна варијан�а на 
алегориска�а �ре�с�ава на евхарис�ија�а ш�о 
во барокно�о сликарс�во ја заменува, односно 
ја надградува симболика�а на �ре�с�ава�а 
на Причес�ување�о на А�ос�оли�е20, како и 
симболика�а на чино� на �роскомидија�а од каде 
ш�о �о моли�ва�а на е�иклеза�а �редложени�е 
дарови се �ре�вораа� во Тело и Крв Хрис�ова. 

 
Служба на Архиери�е и Причес�ување на 
А�ос�оли�е, ол�арна а�сида, околу 1848

The Liturgy of the Holy Archpriests and the Commu-
nion of the Apostoles, alter apse, c. 1848

Во наша�а �ре�с�ава на чесна�а �р�еза се 

19 А.  Василиев,  Ерминии, технология и  иконография, 
София  1976,  31-163;  Е.  Мутафов,  Поглед врз двете 
ерминии на Дичо Зограф,   Зборник  за  средновековна 
уметност,  3, Музеј на Македонија, Скопје 2001,  268-380.
20  За  евхаристолошките  програми  во  барокизираното 
православно  сликарство:  М.  Тимотијевић,  Српско 
барокно сликарство, Нови  Сад  1996,  385-390. 
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�редложени�е дарови кои Исус Хрис�ос Велики 
Архијереј ги благословува, а над Него е Св. Дух 
(гулабо�) и Божјо�о око (симболична варијан�а 
на Бог О�ец). Донекаде може да биде разбирливо 
мес�о�о на �ос�авување на лебо� (ар�ос) со 
други�е дарови – вино�о, масло�о и �ченица�а, 
имајќи �редвид дека со нив во ѓакониконо� се 
�одго�вуваа� �.н. �е�олебници за извршување�о 
на одредени служби, особено во манас�ирски�е 
средини21, но јасна ли�ургиска коно�ација на 
вака формирана�а иконографска �рограма во овој 
�рос�ор, не би можело да се воочи.
Хрис�ово�о „изле�ување” од за�еча�енио� гроб 
и Исус Хрис�ос Кој седна� на небеснио� �рон 
благословува од �ро�езисна�а ниша, е ис�о �ака 
оригинално ком�озициско-иконографско решение 
на зографо� Дичо. Проширена�а симболика 
на оваа �ре�с�ава, каде ш�о с�радалнио� 
и воскресна�ио� Син Божји  - Исус Хрис�ос, 
сигниран  како „Цар Слави” (во долнио� дел на 
ниша�а) и вознесен на небо (во горнио� дел на 
ниша�а) �ос�ојано учес�вува во �одго�овка�а 
на Све�и�е Дарови ш�о се одвива во �рос�оро� 
на �ро�езисо�, и следс�вено  на �оа - во самио� 
чин на Све�а�а Тајна на Евхарис�ија�а, го 
изразува ин�егри�е�о� на целио� ли�ургиски 
�роцес. Заменувајќи ја �ос�ара�а �ре�с�ава на 
мр�вио� Хрис�ос (Imago pietatis), односно на 
ком�озиција�а Сне�ие од �ро�езисни�е ниши 
на �ос�визан�иски�е храмови, Дичо ја нагласил 
симболика�а на жр�венико� – �ро�езисо�. 
Ин�ересно е да се одбележи дека во ис�а�а 
година кога е изведена оваа �ре�с�ава во Рајчица 
(1852 г.) Дичо Зограф илус�рирал варијан�а во 
�ро�езисо� на монумен�ална�а манас�ирска 
црква Све�а Богородица Пречис�а – Кичевска �ри 
ш�о, согласно �рос�оро� за сликање, �аа �аму е 
содржински �ослоеви�а и иконографски �обога�а22.  

21  Во монашките  средини  припремата  на  петолебницата 
се  одвива  за  време  на  завршувањето  на  вечерните 
служби,  односно  бденија,  кога  се  слави  голем  празник 
или  празник  на  одреден  Светител.    Примери  во: 
Tresaurus of Mount Athos,  Thessaloniki  1997,  624,625.
22 Подетално за претставата во Пречиста кај: Ј. Тричковска, 
Живописот во манастирската црква Богородица 
Пречиста-Кичевска, Зборник:  Манастир  Света  Пречиста 
Кичевска, Скопје 1990, 69-76; С. Цветковски, Живописот 
на Аврам Дичов во црквата Св. Никола, с. Брждани, 
Кичевско, во: Живописот на Дичо Зограф и Аврам 

Во ниша�а на �ро�езисо� е ис�ишан Поменико� 
на храмо� каде ш�о се наведени имиња�а на 
живи и мр�ви Хрис�ијани, вообичаена �ракса за 
�ос�ари�е с�оменици, а која има основа во чино� 
на �роскомидија�а23. Во Поменико� се с�оменуваа� 
бигорски монаси меѓу кои е име�о на јеромонахо� 
Јоаким за чие време на игуменување се живо�исувал 
ол�аро�, наосо� и нар�ексо� на храмо� на Св. 
Георгиј, како и име�о на �рвио� �озна� игумен 
на Бигорскио� Манас�ир од XVIII век – Иларион. 
Следа� имиња на локални жи�ели (живи и мр�ви) 
како и формулација�а „си�е �равославни од 
Радовци, Рајчица и Влаовци – големи и мали”24. 
О�ш�а�а �енденција  на зографо� Дичо секој 
дел од �ода�ни�е ѕидни �овршини да ги ис�олни 
со сликана �рограма, �ридонела во горни�е зони 
на ол�арнио� �рос�ор да бида� �ре�с�авени 
бројни с�арозаве�ни личнос�и и две сцени  -  
Пророци�е Јона, Елисеј, Ор, Арон, �раведници�е 
Јов, Мелхиседек, Тови� и Тобија, сцени�е - Жр�ва�а 
на Авел и Каин и Мојсеј кој �асејќи овци ја здогледува 
ка�ина�а ш�о гори и недогорува25. 
Од вообичаена�а �рограма на ол�арна�а 
а�сида издвојуваме неколку карак�ерис�ични 
иконографски елемен�и. Фрон�ална�а 
�ос�авенос� на фигури�е на Архиереи�е, 
облечени во барокно декорирани ли�ургиски 
одежди, зборува за на�уш�ање�о на класична�а 
иконографија на ком�озиција�а Поклонување на 
жр�ва�а во која самио� ли�ургиски чин во којш�о 
�ие учес�вуваа� имаше своја соодве�на ликовна 
арикулација во �ос�аро�о ѕидно сликарс�во26. 

Дичов,  студии и прилози, Струга 2010,   255-259:  авторот 
прави  паралели  со  претставата  од Пречиста-Кичевска  во 
други  храмови  живописани  од  синот  на  Дичо  -  Аврам.   
23 При вадењето на честичките од четвртата, односно од 
петтата  просфора  свештеникот  се  моли  за  простување 
на  гревовите  на  живите,  а  потоа  и  на  мртвите 
Христијани.Сп.:  Божествене литургије, Београд  1978, 
приредил:  Ј.  Поповић,17,18;  Л.  Мирковић,  Православна 
литургика или наука о богослужењу православне 
цркве  (други  посебни  део),  Београд  1966,  61,62.
24 За Поменикот во Рајчица кај: Ј. Тричковска, 
Живописот во црквата Св. Ѓорѓи, 40-42.
25 Детална иконографска анализа кај: Ј.Тричковска, 
Живописот во црквата Св. Ѓорѓи, 53-55.
26    Ј.  Тричковска,  Живописот во црквата Св. 
Ѓорѓи Победоносец, 49-52.За  трансформацијата  во 
барокизираното  сликарство  во  православните  средини 
каде што Архиереите го напуштаат тричетвртинскиот став, 
односно не се поклонуваат на жртвата, а што понатаму ќе 
доведе и до целосно изземање на вршителите на Светата 
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Во ком�озиција�а Причес�ување на А�ос�оли�е, 
ис�о �ака се �рименува �о�уларна�а �редлошка 
од ова време, со двојно�о �рисус�во на Исус 
Хрис�ос Првосвеш�еник - Архиереј Кој една�а 
група А�ос�оли ја �ричес�ува со вино, а друга�а 
со леб, но ис�о �ака и �о�уларнио� барокен 
модел на Хрис�ос во �утир Кој благословува, 
�.н. „евхарис�ичен �утир” ш�о беше воведен од 
и�ало-кри�ски�е сликари и доби широка �римена 
во �одоцнежно�о балканско сликарс�во27. Во 
Причес�ување�о ин�ересна е и �ре�с�ава�а 
на А�ос�оло� Јуда кој, вр�ејќи грб на �оворка�а 
А�ос�оли, во рака го држи евхарис�иско�о 
ле�че додека на негово�о рамо е седна� ѓаволо�, 
врзувајќи му јазол околу вра�о�. Оваа збога�ена 
симболика на бесрамно�о Јудино �редавс�во, 
ис�о �ака зачес�ено се јавува во барокизирано�о 
сликарс�во од XVIII век28.
Во �рва�а зона на наосо�, Дичо ги воведува 
фигури�е на до�огаш ре�ко �ре�с�авувани�е 
локални Све�и�ели во цен�ралнио� дел 
на храмо�: Св. Наум Охридски (на јужнио� 
ѕид), Св. Јован Рилски (над јужнио� �розорец) 
и Новомаченико� Св. Георгиј Јанински (на 
ис�очна�а с�рана на североза�аднио� 
�илас�ер). Фигура�а на јанинскио� Маченик, 
облечен во карак�ерис�ичнио� е�ирски кос�ум е 
�рва�а �ре�с�ава на овој Све�и�ел во ѕидно�о 
сликарс�во, на еден храм надвор од мес�о�о од 
каде ш�о �о�екнува и каде ш�о маченички го 

Литругија: М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новој 
српској уметности, Западно-европски барок и византијски 
свет, Београд 1991, 149; истиот: Идејни програм у олтарском 
простору манастстира Крушедола, Саопштења  XXVI, 
Београд 1994, 68-71. За оваа композиција во Манастирот Св. 
Наум: Ц. Грозданов, цит.дело, 106-109; за композицијата 
во апсидата на трпезаријата во Бигорскиот Манастир (сега 
уништена):  Ј.  Тричковска,  Тематиката на живописот 
во машката трпезарија во манастирот Свети Јован 
Бигорски, во: Зборник - Манастир Свети Јован Бигорски, 
Скопје  1994,  145,148;  за  претставата  во  Богородица-
Пречиста,  истата:  Живописот во манастирската црква 
Богородица Пречиста - Кичевска, 69-76. 
27  За  оваа  тема  и  рефлексиите  во  македонското 
сликарство, пред сè во делата на самаринските зографи и 
нивните поддржувачи, подетално:  Ј. Тричковска, Делата 
во Македонија, цит.дело, 226-232  (со  примери  и  друга 
литература). 
28  За  иконографските  специфики  на  претставата  на 
грешниот  Јуда  особено  во  барокизираното  северно-
балканско сликарство: Л. Шелмић, Зидно сликарство XVIII 
века, Нови Сад 1987,  57; истата: Српско зидно сликарство 
XVIII века, Нови Сад 1987, 23.

загубил живо�о� (1838.), за само една година �о�оа 
да биде канонизиран за Све�и�ел29. 

29  За  изобразувањата  на  овој  Светител:  Л.  Павловић, 
Култови лица код Срба и Македонаца,  Народни  музеј,  
Смедерево  1965,  144,  ф.н.  39;  Louisa  Syndica-Laourda, 
Quatre saints locaux de la Macedoine de l’ Epire et leur ico-
nographie, Actes du premier Congres international des etudes 
balkaniques  et  sud-est  europennes,  Sofia  1969,  894;   D.  Pa-
pastratos,   Paper Icons, greak orthodox religious engravings 
(1665-1899), v.I,  Athens  1990,  2015;  за  претставите  во 
Македонија, подетално кај:  Ц. Грозданов, Мачениците од 
XV-XIX век во живописот на Македонија, Прилози МАНУ, 
Скопје 1993, 46-47; истиот: За портретите на Св. Ѓорѓи 
Јанински во уметноста на Македонија,  Прилози МАНУ 
(XXXI 1), Скопје 2000, 101-125; Ј. Тричковска, Живописот 
во црквата Свети Ѓорѓи, 80-89. Прилог за проучувањето 
на претставата на  овој Светител  во  една  од    ерминииите 
на Дичо Зограф: Ј. Светиева,  Светителските култови во 
македонските ерминии од XIX век и нивната конципираност 
според бакрорезните предлошки од Стематографијата 
на Христофор Жефарович, Патримониум,  год.  2,  бр.3-4, 
Скопје 2008, 197.
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Св. Ѓорѓи Јанински, североза�аден �илас�ер, наос, 

1848
St. George of Ioannina, north-west pilster, naos, 1848

Присус�во�о на рилскио� анахоре�, чиј лик во 
ѕидно�о сликарс�во�о од XIX век е ре�ко �рисутен 
надвор од блиско�о о�кружение на негово�о 
средиш�е - Рилскио� Манас�ир30, може да се 

30  Т.  Матакиева-Лилкова,  Образот на Св. Иван Рилски 
въ българското изобразително изкуство, Известия  на 
Църковния  исторически  архивен  институт,  т.I,  София 
1978,  104-  108;  А.  Василиев,    Български възрожденски 
майстори, София 1965, 445.

�ро�олкува како �ридобивка од ин�ензивирани�е 
врски меѓу два�а монашки цен�ри од овој дел на 
Балкано� - Рилскио� и Бигорскио� Манас�ир 
во XIX век, како и на циркулирање на графички 
�редлошки од монашки�е средини на Све�а 
Гора31. Силно�о верување во исцели�елна�а моќ 
на охридскио� Све�и�ел Наум и близина�а на 
негово�о кул�но средиш�е се основни�е �ричини 
за негова�а доминан�на фигура во наосо� на 
Рајчичкио� храм32.

Св. Наум Охридски и Св. Дими�риј; 
Благовеш�ение (де�аљ), јужен ѕид, наос, 1848

St. Naum of Ohrid and St. Dimitrios; Annunciation of 
the Theotokos (detail), southern wall, naos, 1848

Прва�а зона на наосо� е �осве�ена на галериска 
�резен�ација на фигури�е на Све�и�е Воини 

31 Ј. Тричковска, Живописот, 62-67.
32 Ј. Тричковска, Живописот, 71-77 (со друга литература); 
за  пртставата  на  Св.  Наум  според  Стаматографијата  на 
Христофор Жефарович: Ц. Грозданов, Утицај Христофора 
Жефаровића на стварање македонских мајстора XIX 
века, Западно-европски барок и византиски свет, Београд 
1991,  218-221;  истиот:  За влијанието на Христофор 
Жефарович врз делата на Дичо Зограф и Аврам Дичов, 
Јубилеен годишен зборник на Филозофскиот факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје 1996, 258-
260. 
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и Маченици. Двајца�а многу �очи�увани 
Све�и�ели/Архиереи Св. Никола Мирликиски и 
Св. А�анасиј Александриски добиле ис�акна�о 
мес�о на јужнио� ѕид веднаш до иконос�асо�33. 
На �рос�рани�е �овршини на с�ранични�е 
ѕидови на наосо�, �олукружно обликувани со сле�и 
арки над кои се формира купола�а, се �ре�с�авени 
само два Хрис�ови �разници - Благовеш�ение 
(на јужнио�) и Богојавление (на севернио�). 
Додека на монумен�ална�а ком�озиција на 
Благовеш�ение�о (раздвоена од јужнио� �розорец) 
се ис�акнува декора�ивнио� манир на зографо� 
Дичо, на нејзинио� �андан, ком�озиција�а 
Богојавление, �рисутни се одредени с�ецифики 
коиш�о укажуваа� на следење на современи 
�енденции во идејно-иконографска�а разрабо�ка. 
Самио� назив на оваа �ре�с�ава (Богојавление 
- Е�ифанија) е одреден со �ојавување�о, односно 
учес�во�о на си�е �ри Лица (Бог О�ец, Све�ио� 
Дух и Исус Хрис�ос) во Све�а�а Тајна на 
Хрис�ово�о крш�евање на река�а Јордан. Овој 
модел, �рисутен во �ос�риден�е�ска�а уме�нос� 
на модифицирана�а �ре�с�ава на Крш�евање�о, 
е резул�а� на богословски�е рас�рави о��очна�и 
уш�е од крајо� на XIII век и зачес�ени во кон�ра-
реформа�орскио� �ериод34. 

Богојавление (Крш�ение), северен ѕид, наос, 1848
The Baptism of Christ, northern wall, naos, 1848

Не многу забележи�елен, сликан на искосена�а 
ѕидна �овршина �од јужнио� �розорец во наосо�, 

33 Ј. Тричковска, Живописот во црквата Св. Ѓорѓи, 56-65, 
77-80, 89-91.
34 Подетално за оваа проблематика во барокното сликарство 
во  српската  уметност:  М.  Тимотијевић,  Иконографија 
Великих празника у српској барокној ументости, ЗЛУ 25, 
103-107.

е имагинарнио� �ејзаж во кој се смес�ени 
средновековни архи�ек�онски зданија. Оваа 
изолирана, ав�ономна слика на �редел за која 
немаме аналогии во Православна�а уме�нос� 
на овие �рос�ори, највероја�но е инс�ирација 
на зографо� од графичко-ликовни �римероци  
ш�о биле особено �о�уларни кај сликари�е 
во барокизирани�е Православни средини, за 
формирање�о на „баркона�а слика на све�о�” во 
која �рирода�а, како дел од �ојавнио� све�, добила 
самос�ојна обрабо�ка35.   
На вна�решна�а с�рана на арка�а ш�о го двои 
наосо� од нар�ексо� е �ре�с�авена Јаковлева�а 
лес�вица, сцена којаш�о, колку ш�о ни е �озна�о, 
е единс�вена во македонско�о ѕидно сликарс�во 
од XIX век. За нејзина�а илус�рација Дичо Зограф 
го корис�ел образецо� од негова�а ерминија36. 
Нејзина�а симболика, врзана �ред сè за Богородица 
- „Лес�вица висока ш�о Јаков ја виде...”37, е 
„�ренасочена” кон С�аси�ело�  ш�о може да се 
�олкува, с�оред цен�ралнио� лик од �еме�о на 
�ре�с�ава�а, до�ојасие�о на Бог О�ец38. 

* * *
Најс�ецифичнио� ре�ер�оар ш�о овој зограф го 
�ренел во рајчичкио� храм е во �рва�а зона на 
нар�ексо�, каде ш�о �ој ги корис�ел графички�е 
�редлошки од С�ема�ографија�а на Хрис�офор 
Жефарович, гравер и сликар од XVIII век, �о �о�екло 
од Дојран, и еден од нај�очи�увани�е креа�ори на 
сликани�е �рограми нарачувани од  карловачки�е 
Ми�ро�оли�и39. Пре�с�ави�е на Све�и�ели�е 
од ср�ска�а лоза - Јован Владимир и С�ефан 
Дечански (на јужнио� ѕид)

35 Р. Михаиловић, Топографски пејзаж српске уметности 
XVIII века, ЗЛУ 9, Нови Сад 1973,  143; М. Тимотијевић, 
Српско барокно сликарсто, 214-215, 242-257.
36 А. Василиев, Ерминии, 49.
37  Песна  („Господи  возвах”)  на  вечерна,  на  празникот 
Благовештение: Зборник црквених богослужбених песама, 
псалама и молитава, Београд 1971, 268. 
38  Ј. Тричковска, Живописот, 95-97.
39 За портретите на српските светители според предлошки 
од  Жефаровичевата  Стематографија  во    Македонија  и 
пошироко, издвојуваме: Ц. Грозданов, Утицај Христофора 
Жефаровића,    219-223;  истиот:  За влијанието на 
Христофор Жефарович, 253- 269; Ј. Тричковска, Српските 
владетелски портрети од нартексот на црквата Свети 
Ѓорѓи Победоносец во с. Рајчица,  Зборник  на  Музеј  на 
Македонија, 4, Скопје 2003, 61-73. 
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Св. Јован Владимир и Св. С�ефан Дечански, јужен 

ѕид, нар�екс, 1848-1850
St. John Vladimir and St. Stephan of Dechani, south-

ern wall, narthex, 1848 -1850

 
Св. Еф�имиј, Св. цар Урош и Св. кнез Лазар, 

северен ѕид, нар�екс, околу 1850 
St. Eutimius, the Serbian siants: the king Urosh and  

the  duke Lazarus, northern wall, narthex, c.1850
и цар Урош и кнез Лазар (на севернио� ѕид), како 
и на веќе с�омена�ио� �ор�ре� на локалнио� 
Све�и�ел Наум Охридски (во наосо�), се 
�рвио� сликан ансамбл на локални Све�и�ели 
чии иконографски �редлошки ќе бида� чес�о 
�рименувани во храмови�е во За�адна Македонија 
во в�ора�а �оловина на XIX век, особено од 
зографи�е коиш�о биле дел од �ајфа�а на Дичо 
Зограф или негови следбеници40. Овој уника�ен избор 
на Све�и�ели се должи на �радиционални�е врски 
ш�о Бигорскио� Манас�ир ги имал со ср�ски�е 
кнежес�ва и значајна�а ма�еријална �омош ш�о 
од нив ја добивал Манас�иро� во �еко� на XIX 
век, во ш�о удел имала мисионерска�а ак�ивнос� 
на Арсениеви�е �омошници и следбеници, меѓу кои 

40 Детално кај: Ц. Грозданов,  За влијанието, цит. дело, 
261-270;  Ј. Светиева, цит. дело, 189, 193-194.

бил и јеромонахо� (зограф) Даниил41. 
Горни�е зони на нар�ексо� се �осве�ени на сцени 
од жи�ија�а на двајца Све�и�ели:  �а�роно� на 
храмо� - Св. Георгиј (во севернио� дел) и �а�роно� 
на Бигорскио� Манас�ир - Св. Јован Крс�и�ел 
(во сле�а�а купола), додека на за�аднио� ѕид 
е вообичаена�а ком�озиција на Ус�ение�о на 
Богородица.  Тука се и две сцени од Хрис�ови�е 
�разници - Сре�ение и Вознесение (во јужнио� 
дел) кои, с�оред �ема�ска�а конце�ција на 
избранио� сликан ре�ер�оар во храмо�, зографо� 
немал �рос�ор да ги �ре�с�ави во наосо�. Од 
овој дел на нар�ексо� �реба да се �осочи и ре�ко 
сликана�а сцена од Богородичина�а �ема�ика 
- Живоносен ис�очник, нара�ивно илус�рирана 
с�оред �о�уларни�е графички �редлошки од XVIII 
и XIX век42. 
Заради ограниченио� �рос�ор на горни�е 
�овршини на севернио� дел од нар�ексо�, на 
�а�роно� на храмо� Св. Георгиј му се �осве�ени 
само �е� сцени од негово�о жи�ие.

41  Љ.  Доклесиќ,  Српско-македонските односи во 19 
век, Скопје  1973,  93-94;  Грађа за историју македонског 
народа из Архива Србије, том  I, књ. 1 и 2, Београд 1979, 
147;  за  влијателниот  статус  на  јеромонахот  Даниил  и  
неговата мисионерска улога, кај: Ј. Тричковска, Делата во 
Македонија, 106-108.
42  Ј.  Тричковска,  Живописот, 119-  123  (со  примери  и 
литература). 
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Сцени од Жи�ие�о на Св. Георгиј, северен ѕид и 

свод, нар�екс, околу 1850
Scenes from the life of St. George, northern wall and 

vault, narthex, c.1850
Средишно мес�о зазема до�ојасие�о на Све�и�ело� 
во медалјон, кон ис�ок е Судење�о �ред царо� 
Диоклецијан, а на с�ро�ивна�а с�рана е сцена од 
мачениш�во�о - Облекување на вжеш�ени чизми. 
Во �о�своднио� �рос�ор �родолжуваа� уш�е 
две сцени од мачениш�во�о - Св. Георгиј врзан на 
�ркало и Усекновение на глава�а на Све�и�ело�. 
Единс�вена сцена од негови�е чуда е - Воскресение 
на воло� на Гликериј43. Избрани�е илус�рирани 
содржини од жи�ие�о на �а�роно� се еднос�авни 
во разрабо�ка�а и сиромашни во с�рук�ура�а. 
Си�е �ие се скоро во �о��олнос� рабо�ени с�оред 
�екс�уални�е �редлошки во една од ерминии�е на 
зографо� Дичо44. 
Цен�рална�а сле�а купола во нар�ексо� 
е �осве�ена на Св. Јован Пре�еча, особено 
�очи�уванио� Све�и�ел, �а�рон на блискио� 
Бигорски Манас�ир. 

43  Детална  иконографска  анализа  кај:  Ј.  Тричковска, 
Живописот, 126-130. 
44 Сп.: А. Василиев, Ерминии, 125-126.

 
Сцени од Жи�ие�о на Св. Јован Крс�и�ел, сле�а 

ку�ола, нар�екс, околу 1850
Scenes from the Life of St. John the Furerener, blind 

dome, narthex, c.1850
Покрај цен�рално�о до�ојасие на Све�и�ело� 
во �анда�ифи�е на купола�а, од север кон 
југ се илус�рирани сцени�е: Благовес�ие на 
Захариј, Рождес�во на Св. Јован, Бегс�во�о на 
Елисаве�а со Св. Јован во �ус�ина и Усекновение 
на глава�а на Све�и�ело�. Доследно држејќи се до 
ерминиски�е �ре�ораки за илус�рација на сцени 
од жи�ие�о на овој Све�и�ел, во иконографија�а 
на до�ојасие�о на Све�и�ело�, Дичо избрал да 
ја изрази �овеќеслојнос�а на негова�а личнос�, 
�ре�с�авувајќи го со крилја и со о�сечена�а глава 
во рака45.   
Вклучување�о на �ре�с�ава�а Живо�риемен/
Живоносен Ис�очник во ре�ер�оаро� на 
нар�ексо� е необична.

45 Подетално за овој циклус: Ј. Тричковска, Живописот, 
130-133.
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Живоносен Ис�очник (де�аљ), северен ѕид, 

нар�екс, околу 1850
The Virgin Zoodochos Pighi, (detail), northern wall, 

narthex, c.1850
Смес�ена во аголо�, односно меѓу Вознесение�о 
Хрис�ово (на јужнио� ѕид) и Ус�ение�о на 
Богородица (на за�аднио� ѕид), се чини дека нема 
некоја �о�есна �ема�ска �оврзанос� со нив, ш�о 
е инаку наша конс�а�ација и во врска со други�е 
сцени од овој �рос�ор (Сре�ение�о и Вознесение�о 
Хрис�ово). Изборо� на оваа сцена може да се 
каже дека ис�о �ака �ре�с�авува новина во 
сликарс�во�о од XIX век во Македонија, за разлика 
од нејзина�а евиден�на �о�уларнос� во други�е 
балкански средини46. За нејзина�а илус�рација 
Дичо Зограф следел некој од разрабо�ени�е 
иконографски модели од Све�а Гора, �осебно во 
�.н. „Богородичници” и „Ерусалими” на кои биле 
илус�рирани мнош�во нара�ивно-симболични 
де�али и различни ком�озициски решенија на оваа 
�ре�с�ава.
  Иако Дичо Зограф не ус�еал да ја дос�игне 

46 Сп.: Ј. Тричковска, Живописот, 119-123, со литература 
за претстави во други балкански средини.

веш�ина�а и �ехника�а на рабо�а на својо� 
учи�ел, зографо� Михаил, на овој зограф мора да 
му се �ризнае дека во Рајчица вложил максимум 
од свое�о знаење за современи�е �екови на 
�ема�ско-иконографски�е конце��и и умешнос� 
во следење�о на нара�ивно-декора�ивнио� 
�ренд во нивно�о �резен�ирање. Ин�ересно е, 
ис�о �ака, да укажеме дека Дичово�о навраќање 
во храмо� на Св. Георгиј во различен �ериод 
за сликање на одредени Све�и�елски фигури 
во наосо� и нар�ексо�, се должи вероја�но на  
�о�реба�а да се собера� средс�ва за овој �руд 
ш�о �ребало да биде �одмирен од локални жи�ели, 
а на ш�о �о�се�уваа� �риложнички�е �екс�ови 
�од некои од �ре�с�ави�е.   

* * *
Во �едесе��и�е години на XIX век, од засега 
не�озна�а зографска �ајфа е изведен живо�исо� 
на северна�а и јужна�а �оловина на за�адна�а 
фасада на храмо�. На север е ком�озиција�а 
Приговор на Исуса Хрис�а, необична варијан�а 
на судење�о на Хрис�ос �ред Пила� и еврејски�е 
свеш�еници47, а на јужна�а е С�рашнио� суд.

 
Приговор на Исуса Хрис�а и С�рашен Суд, 

за�адна фасада, в�ора �оловина на 19 век 
The Trail of Christ and the Last Judgment, western 

façade, second half of 19th century

47    Анализа  на  оваа  композиција,  кај:  Ј.  Тричковска, 
Композиција Приговор Исусу Христу (црква Светог 
Ђорђа у Рајчици код Дебра),  Међународни  научни  скуп 
„Поствизантијска  уметност  на  Балкану”,  САНУ,  Београд 
25-27  јуни  1997  (ЗЛУ  34-35),  Нови  Сад  2003,  223-233; 
дополнета анализа од истиот автор: Фасадниот живопис 
на црквата Св. Ѓорѓи Победоносец во с. Рајчица, Зборник 
на средновековна уметност, 3, Скопје 2001,  226-242.  
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Сценска�а разрабо�ка на Хрис�ово�о судење е 
уника�ен �ример во македонско�о ѕидно сликарс�во 
но и �ошироко. Текс�уален извор највероја�но бил 
некој а�окрифен �екс�, �ре�ходно илус�риран 
во графички�е кор�уси на и�алијански�е, 
фламански�е и германски�е гравери кои масовно ги 
ре�родуцирале а�окрифни�е библии, како �родук� 
на кон�рареформа�орска�а клима во За�адна 
Евро�а48. Иако оваа сцена ја насликал не многу 
�ален�иран зограф, �ој ком�озициски веш�о ги 
�ренел содржински�е елемен�и за наведена�а 
�ема, следејќи некој од графички�е лис�ови 
�ренесени од Све�а Гора49. Меѓу ре�ки�е �римери 
на корис�ење на овој образец во Македонија е 
икона�а на �ла�но од Дичовио� наследник, сино� 
Аврам, од 1881 г. �ронајдена во Манас�иро� Све�а 
Богородица - Пречис�а Кичевска50. 
С�рашнио� суд на јужна�а �оловина на фасада�а 
е неслучајно �андан на Судење�о Хрис�ово од 
јужнио� дел на фасада�а. Покрај симболично-
догма�скио� карак�ер �аа има и нагласен 
дидак�ички кон�екс�, бидејќи се нас�ојува да се 
�одвлече вера�а во Хрис�овио� суд кој ќе дојде 
и ќе биде �о �равда и милос� Божја, а не с�оред 
закони�е �олкувани од фарисеи�е, �о коиш�о му 
е судено на Исус Хрис�ос. Ком�озиција�а е сведена 
на основни�е иконографски елемен�и ш�о ја 
формираа� нејзина�а иконографија во XIX век51, 
имајќи ја �редвид идеја�а за о�ш�а�а �рограмска 
ориен�ација на фасаднио� живо�ис во кој две�е 
сцени, од нејзина�а северна и јужна �оловина, 
добиваа� „избалансиран” ком�озициски сооднос.   
** *
Како ш�о веќе �осочивме, за иконос�асо� на 
48  Графички  примери  од  XVI  и  XVII  од  италијански 
гравери од колекцијата Бартарели, како и на светогорски 
графики  на  оваа  тема  дава:  D.  Papastratos,    Paper Icons, 
Greek orthodox religious engravings (1665-1899), vol.I, Ath-
ens 1990, 58,59; Ј. Тричковска, Фасадниот живопис, 232-
235  (со  фотографии  од  познатите  графики,  од  ѕидното 
сликарство на романскиот манастир Хурез и на иконата од 
Галеријата на икони во Софиската црква Св. Александар 
Невски, од 1829.)  
49 Исто.
50  Ј.  Тричковска,  Живописот, 141  (со  краток  опис  на 
иконата); истата: Фасадниот живопис, 238-239 (фото на с. 
238 ).
51 За развојот/промените во иконографијата на Страшниот 
суд во XIX век преку претставата во храмот Св. Георгиј во 
Лазарополе, дело на зографот Михаил од Самарина,  види: 
Ј. Тричковска, Делата во Македонија, 268-305.

рајчичкио� храм зографи�е Михаил и Даниил 
имале израбо�ени икони �ред градење�о на 
црква�а, врз основа на чии димензии е скло�ена 
иконос�асна�а конс�рукција. С�анува збор 
за �рес�олни�е икони на Исус Хрис�ос, 
Богородица со Исус Хрис�ос, Св. Јован Крс�и�ел 
и на �а�роно� - Св. Георгиј Победоносец, како и на 
�ре�с�ави�е на Св. Харалам�иј, на вра�а�а за 
влез во ѓакониконо� и Вознесение�о на Св. Илија, 
на вра�а�а за влез во �ро�езисо�. Од овој ком�ле� 
икони рабо�ени во Бигорскио� Манас�ир се и 
икони�е �ос�авени во в�орио� ред - до�ојасија�а 
на Све�и�е монаси Ан�ониј и Арсениј Велики, на 
Архиереи�е А�анасиј Александриски и Јаков Бра� 
Божји, на А�ос�оло� Ма�еј и на Јован Пре�еча52. 
Меѓу нив, цен�рално мес�о зазема лико� на 
Хрис�ос на риза (Мандилион). С�оред сочувани�е 
на��иси на две�е �рес�олни икони - Св. Георгиј и 
Св. Хралам�иј, како и с�оред ликовнио� јазик овие 
икони се рабо�ени во 1832-1833 год. во бигорска�а 
рабо�илница, а �овеќе�о се заедничко дело на 
двајца�а зографи, освен икона�а на Св. Харалм�иј 
која с�оред сигна�ура�а, �ре�с�авува самос�ојно 
дело на  зографо� - јеромонахо� Даниил.   
Вероја�но е дека заради �урбулен�ни�е 
времиња ш�о следеле �о смр��а на Арсениј и 
осиромашување�о на Манас�иро�, иконос�асо� 
во рајчичка�а црква бил �ринудно скло�ен со икони 
од различно време и �о�екло. Така, �окрај два�а 
реда икони на Михаил и Даниил, во �ре�ио� ред 
биле �ос�авени �разнични икони од XVII век, за кои 
се сме�а дека биле донесени од блиска�а црква Св. 
Варвара53, смес�ени с�ранично од цен�рална�а 
ком�озиција на Деисисо� која била моделирана на 
краеви�е, за да може да се вкло�и во иконос�асна�а 
конс�рукција. Проширена�а ком�озиција на 
Деисисо� е сликана на две дрвени �абли во XVIII 
век54. Заедно со големио� иконос�асен крс� (со 
52  Осврт  на  особеностите  на    иконите  од  Рајчица  во 
контекст  на  опусот  на Миахил  и  Даниил  е  даден  кај:  Ј. 
Тричковска, Делата во Македонија, 82-83 (и понатаму).
53  К.  Балабанов,  Студии,  4-40;  празничните  икони  се 
неодамна  посочени  како  можни  содржини  на  еден  од 
некогашните бигорски иконостаси: В. Поповска-Коробар, 
Иконостасот на Бигорскиот манастир во XVI-XVII век, 
Патромониум, година 7, бр.12, Скопје 2014,  254-258.
54  Можна  реконструкција  на  еден  од  поранешните 
иконостаси  на  Бигорскиот  католикон  (од  времето  на 
Иларион)  на  кој  се  претпоставува  дека  била  поставена 
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резба од крајо� на XVI век и обновено сликарс�во 
во XVIII век), �аа била „�озајмена” од Бигорскио� 
Манас�ир, односно од �оранешнио� иконос�ас 
на манас�ирскио� храм55. Во овој ком�лексен 
ансамбл од �ос�ари�е (XVIII век) содржини се и 
резбарени�е наддверија со цен�рално сликани�е 
�ре�с�ави врамени во медалјони на Недремано 
око (наддверие за влез во �ро�езисо�) и Аврамова 
гозба (за влез во ѓакониконо�)56. 
Свој удел во оформување�о на иконос�асна�а 
целина имал и зографо� Дичо кој ги насликал 
Царски�е двери израбо�ени во резба. Негово 
дело е и икона�а за целивање со �ре�с�ава на 
бигорскио� �а�рон - Св. Јован Пре�еча, �ос�авена 
на �роскине�ариј со сликани флорални мо�иви 
од самио� зограф, следејќи ја декора�ивна�а 
обрабо�ка на �ара�е�и�е на иконос�аси�е од 
XIX век, како ш�о в�рочем, може да се види  и на 
самио� рајчички иконос�ас.  
* * *
Денес храмо� на Св. Георгиј Победоносец е 
све�илиш�е на ново-формиранио� женски 
манас�ир. Него го о�кружуваа� велеле�ни зданија 
во кои скромни�е монахињи ви �осве�уваа� 
дос�ојно внимание.

и  Деисисната  композиција  е  дадена    кај:  Ј.  Тричковска, 
Иконописот во Бигорскиот Манастир од времето 
пред обновувањето во 1800 год.,  Зборник:  Манстирот 
Свети  Јован  Бигорски,  Скопје  1994,  179-186.    Опстојна 
компаративна  анализа  на  иконостасниот  Голем  крст 
за  кој  исто  така,  се  смета  дека  бил  поставен  на  еден  од 
поранешните иконостаси во Бигорскиот католикон дава: В. 
Поповска-Коробар, цит. дело, 254-258. 
55 Иконите од XVI – XVIII век  пред десетина години беа 
пренесени  во  новоформираната  ризница  на  Бигорскиот 
Манастир со цел да бидат достапни на пошироката јавност 
во  галериски осмислен  ентериер на женската  трпезарија. 
За жал,  неодамнешниот  пожар  во Манастирот  (2009.)  во 
кој скоро целосно беше уништено северо-западното крило 
каде беа сместени машката и женската трпезарија, при што 
беа оштетени и неколку икони од манастирската ризница, 
ја оневозможи реализацијата на оваа идеја. Засега, според 
нашите сознанија, повеќето од иконите се депонирани во 
јужните манастирски конаци чекајќи на подобри времиња.
56  За  можната  реконструкција  на  иконостасот  во 
Бигорскиот  католикон  во  кој  биле  вклучени  икони  од 
XVIII век што претходно биле (или сè уште се) сместени 
на  рајчичкиот  иконостас,  види  прилог  на  колешката  В. 
Поповска-Коробар во овој Зборник.

Julia Trichkovska, Ph.D

The fresco-painting in the 
church of St. George the 

Tropheophorus in Rajchica 
village, Metochion of the 

Bigorski Monastery 

Summary

The church of St. George the Victorious in the village of 
Rajchica near Debar was built in 1835, on the proper-
ty (metochion) belonging to the Monastery of St. John 
the Baptist, also known as the Bigorski Monastery. The 
church was decorated by the well-known painters of 
the 19th century in Macedonia, Michael and his son, 
Daniil, who came from the village of Samarina (North-
ern Greece), as well as by the local painter Dičo Krstevič 
from the village of Tresanče.      
In 1840. Michael and Daniil decorated the patron niche 
above the church entrance, representing St. George on 
horseback safeguarding the Princess, as well as the cen-
tral dome where, in addition to the four Evangelists on 
the pandatives, in several zones, they combined scenes 
from the Great Feasts and Christ’s Passions, figures of 
prophets, the Divine Liturgy and the half-length fig-
ure of Christ Pantocrator. These educated and talented 
painters have created an iconographic program with 
many specific details, achieving brilliant coloristic ef-
fects as a result of skillful combination of the old (fres-
co) and the new (seco) techniques. They are also the au-
thors of the royal icons and the icons with half-length 
figures of saints monks, displayed on the iconostasis, 
painted several years earlier (1831-1832) in their work-
shop established in the Bigorski Monastery during the 
time of the Archimandrite Arsenius. 
 Several years later, from 1848 to 1852, Dičo Krstevič, 
known as Dičo Zograf (”the Painter”) continued to 
decorate the altar, the nave and the narthex. In this oc-
casion, special attention was given to some rare icono-
graphic models that reflect the ‘new artistic climate” 
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which is result of using different models influenced by 
the Counter-Reformation ideogram. Among them are 
the representation of Issus Christ – the “King of Glory” 
(in the niche of protheases), the “Arcosolia” – an un-
usual variant of the Eucharist ritual (in the diaconikon 
niche), and modification of the scenes: the Liturgy of 
the Holy Archpriests and the Communion of the Apos-
tles (in the alter apse). Furthermore, Dičo Zograf used 
iconographic models of the southern Balkan’s saints (St. 
Naum of Ohrid and the representatives of the Serbian 
medieval dynasty) which were taken over from the pop-
ular iconographic guide of Christopher Zefarovič, the 
painter and the artistic representative of the political 
and cultural policies of the Archbishopric of Karlovac 
in the XVIIIth century. We also noted that the represen-
tation of the new-martyr St. George of Ioannina (+1838) 
in the church of Rajchica was the first one painted out 
of his cult headquarters.
Special attention was given to the western façade dec-
oration painted be the unknown painter in the second 
half of the XIXth century, specifically to the very rare 
composition the Trail of Issus Christ related to the 
discussions among the Jewish priests and the Roman 
governor Pontius Pilate. The model was taken over from 
the western European graphic production which, at the 
time, widely circulated in the Balkans.
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Значаен извор за �ос�оење�о на село�о Требиш�е 
и неговио� развој како Ме�ох на Бигорскио� 
Манас�ир �ре�с�авуваа� �урски�е �о�исни 
докумен�и од 1467 година, каде село�о е забележано 
�од име�о Трабш�а и �ри�аѓало во реканскио� 
вилае�, а во него о�с�ојувале 15 семејс�ва коиш�о 
давале �риход од 1722 акчи. Наведено е дека во 
село�о �ос�оел имо� и �ланински извор наречени 
Парас�ур, а �ри�аѓале на Бигорскио� Манас�ир 
Св. Јован Крс�и�ел1. Подоцнежни �ода�оци за 
Бигорскио� Ме�ох се за�ишани од најзначајна�а 
фигура во �овеќевековно�о о�с�ојување на 
Манас�иро�, Архимандри�о� Арсениј (1807 
- 1839). Во Годишнио� биланс за рабо�а�а на 
Манас�иро�, воден за �ериодо� меѓу 1807 - 1838 
година2, навел дека во 1807 година е евиден�иран 
неис�ла�ен манас�ирски долг од 4700 гроша за 
чифлиго� и гумно�о во село Требиш�е, од неговио� 
�ре�ходник игумено� Ми�рофан (1796 - 1807)3. 
Подоцна, �о враќање�о на Арсениј од Цариград, 
во �ериодо� од 1817 до 1820 година, меѓу друго�о, 
вложува 2000 гроша за купување на земјиш�е во 
село Требиш�е, а во 1835 година е изграден објек� за 
економски �о�реби во Требиш�е и на мајс�ори�е 
им биле ис�ла�ени 2000 гроша4. 
Во 1840 година во Требиш�е е изградена црква 
�осве�ена на св. Ахилиј (сл. 1),

1 М.  Соколовски,  Турски документи за историјата на 
македонскиот народ,  Опширни  пописни  дефтери  од  XV 
век, том III, Државен архив на Р. Македонија, Скопје 1976, 
396.
2  К.  Балабанов,  Дали е оправдано основањето на 
Бигорскиот Манастир и сликањето на иконата посветена 
на Св. Јован да се поврзуваат со 1020 година? И неколку 
други прилози кон проучувањето на Бигорскиот Манастир, 
Културно наследство VI, Скопје 1975, 98 - 104.
3 Ibid, 98.
4 Ibid, 104.

 
1. Екс�ериер на црква�а (северна с�рана)

 Е�иско�о� на градо� Лариса и еден од 315 Црковни 
О�ци на Првио� Екуменски собор во Никеја во 
325 година5. Година�а на градење на храмо� се 
�о�врдува со к�и�орскио� на��ис, ис�ишан на 
ка�и�ело� од југоза�аднио� с�олб во наосо� (сл. 
2):

 
2. К�и�орски на��ис (на ка�и�ело� од 

југоза�аднио� с�олб во наосо�) 

sopomo’\nü bj*`eü sozda’sõ se’iÂ st*yf’iÂ xra’m¢, tog-
da‘ e’p`tropstv$ü\agw vas`l`a f’erei sovsi‘ pravo-
sla’vnyfi˘ xr`st`a’nn † se‘lo tre’bi\a. i’bg{¢ somo-
li’tvami st*a’gw a’x`ll`$ dasoxranf’ñ¢ st*agw xra’ma 
5  Подетално  за  развојот  на  претставата  на  Св.  Ахилиј, 
cf. Ц.  Грозданов, Св. Ахилиј Лариски во византискиот и 
поствизантискиот живопис,  Зборник,  средновековна 
уметност, 3, 2001, 7 - 11.

м-р Вик�орија Грозданова Коцевски

Фрескосликарсвоо во цркваа Св. Ахилиј 
Лариски, село Требише
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se’gw nevre’dima dovhka a’mi’n¢. lh’ta † xr´ta‘. Awππm. 
По исчи�ување на �екс�о� се утврдува година�а 
на градење на црква�а 1840 и име�о на е�и�ро�о� 
на храмо�, јереј Василие. Необично е ш�о не се 
с�оменува име�о на �огашнио� Архимандри�, 
но, �о смр��а на Арсениј во јуни 1839 година, а и 
следни�е �ри години не била овозможена негова 
замена, �ри ш�о ак�ивнос�и�е во Манас�иро� 
и ме�оси�е биле �ре�уш�ени на е�и�ро�и�е6. 
По една деценија од изградба�а, зографо� Дичо 
Крс�ев за�очнува со фреско-живо�исување�о 
на храмо�, ш�о се �о�врдува во к�и�орскио� 
на��ис на за�адна�а с�рана од наосо�, �од 
галерија�а на ка� (сл. 3)

 
3. К�и�орски на��ис

(за�адна с�рана од наосо�, �од галерија�а на 
ка�) 

Vo slav’$ st*yf’õ é’dinos$’\nyfõ i’ nerazdhlnõ tro’qa 
oµq*a i’ s{na i ‘s{ta@gw dx*a a’mi’nß. sozda’sõ sei s{tyf’i 
xra’m¢ s{ta’gw a’x`ll`i a’rxiepko´põ larss`isk`i, na-
pi’sà sà vre’mõ gd´ina mele’t`a, i’ f’g$’mena f’waki’ma 
a’rximandri’ta i’ si@ pravosla’vn`i xristf’ani trevi’\
ani, k$beto gwpla’ti f’wa’nn¢, velanov`c¢ doeg√ˆ`s-
ti. a’stran`q’ite  pla’ti ƒewdo’s`i’ f’eromwnax¢, 
as{‘\enohistvi@tel¢ a’vraam f’ere@i a’smi’re@n`i di’co 
zwgra’çß. gd^y da so’xran`ty nevredimo se@gw xra’ma. 
aw´n mqÃa f$n`i˘ i*. Текс�о� кажува дека рабо�а�а во 
храмо� завршила на 8 јуни 1850 година, во време�о 
на Дебарскио� Е�иско� Меле�ија7 и игумено� на 

6 К. Балабанов, op. cit., 104.
7 Се претпоставува дека овој Дебарско-кичевски 
Митрополит богослужел околу средината на XIX век, а 
негов портрет Дичо Зограф насликал во трпезаријата на 
Бигорскиот Манастир, cf. Ј. Тричковска, Тематиката на 
живописот на машката трпезарија во Манастирот Св. 
Јован Бигорски, in: Манастир Св. Јован Бигорски, Скопје 

Бигорскио� Манас�ир, Јоаким8. За живо�исо� во 
купола�а и �анда�ифи�е средс�ва донирал Јован 
Вељанович, а за јужнио� и севернио� ѕид на наосо� 
јеромонахо� Теодосиј9. 
Нео�ходно е да се нас�омне дека во неколку навра�и 
во �ериодо� од 1849 до 1861 година, Дичо Зограф ги 
насликал и �рес�олни�е и �разнични�е икони за 
иконос�асо� и на��рес�олнио� крс� за храмо� 
Св. Ахилиј10.
Архи�ек�онско�о решение на храмо� се одликува 
со конце�� кој е карак�ерис�ичен за �овеќе�о 
црковни градби од XIX век во За�адна Македонија - 
еднокорабна градба со аркадно �оврзани �илас�ри, 
цен�рално �ос�авена купола со че�ири �розорци 
на осмос�ранио� �амбур, а на за�адна�а с�рана 
е изведена галерија на ка�11.
Иконографска�а �рограма, Дичо Зограф ја 
реализира во купола�а, на �анда�ифи�е, 
севернио� и јужнио� ѕид на наосо�, �рос�оро� 
�од галерија�а на за�адна�а с�рана, ниша�а на 
�роскомидија�а и сводо� на ол�арнио� �рос�ор.
Во �еме�о на купола�а, на сино обоена заднина е 
насликана до�ојасна�а �ре�с�ава на Исус Хрис�ос 
Седржи�ел (F{S X{S VSEDERJITELY.) (сл. 4)12,

1994, 161, 164.
8  Портретот  на  Јоаким  е  насликан  од  Дичо  Зограф  на 
источната страна од трпезаријата на Бигорскиот Манастир, 
со дата 1868 година, cf. Ibid, 161,164. 
9 Во групата на портрети од Бигорската трпезарија припаѓа 
и  јеромонах Теодосиј,  а насликан е  веднаш до Игуменот 
Јоаким, од раката на Дичо Зограф, cf. Ibid, 161,164. 
10 С. Цветковски, Иконите на Дичо Зограф од црквите во 
Дебар и Мала Река, Струга 2013, 43 - 45.
11  Ј.  Тричковска,  Композицијата Оплакување Христово 
од проскомидијата во црквата Св. Ахилиј Лариски во 
Требиште, Културно наследство XVI (1989), Скопје 1993, 
119 -120.
12 За претставата на Исус Христос Пантократор во темето 
на куполата на храмовите, cf. S. Dufrenne, Les programmes 
iconographiques des coupoles, L’information  d’Histoire  de 
l’Art X/5, Paris 1965, 191 - 195.
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4. Хрис�ос Седржи�ел; Божес�вена Ли�ургија; 

Пророци (цен�рална ку�ола од наосо�) 

врамена во кружен орнамен�, обликуван од 
ромбовидни форми со с�ек�рален колори� 
- симболика на виножи�о13. Со десна�а рака 
благословува, а во лева�а држи за�ворено 
Евангелие. Облечен е во �емно црвен хи�он со сиви 
�реливи и �емно син хима�ион со зелена �ос�ава, 
�орабени со зла�но бакарни лен�и и декорирани 
со геоме�риски и веге�абилни мо�иви. Од две�е 
с�рани на Исус се насликани соларни�е симболи 
- сонце и месечина, но и неколку ѕвезди14. Од 
досегашни�е ис�ражувања, �озна�и се неколку, 
скоро иден�ични Дичови �римероци на оваа 
Хрис�ова �ре�с�ава, изведена на сводни�е или 
куполни �овршини во храмови�е: Св. Ники�а во 
с. Горњани (1846/47 г.) и Св. Архангел Михаил во с. 
Би�уше (1848 г.) (каде мо�иво� на виножи�о�о е 
замене� со еднос�авна линија), но и во Св. Никола 
во с. Глуво (1855 г.) и Св. Никола Геракомија во Охрид 
(1864 г.)15.
Во �рс�ено� околу Хрис�ос е �рикажано 
дејс�вие�о на Божес�вена�а Ли�ургија (b{je’st-
venaã sl$’jba)16. Како дел од куполна�а �рограма на 
13 При претставувањето на Христос Седржител, Дичо ги 
следи препораките дадени во Ерминијата на Дионисие од 
Фурна, каде детално е наведена иконографијата на темата, 
cf. М. Медић, Стари сликарски приручници, III, Ерминија о 
сликарским вештинама Дионисија из Фурне, Београд 2005, 
527. 
14 За симболиката и значењето на соларните симболи, cf. S. 
Djuric, The representations of sun and moon at Decani, Дечани 
и византиска уметност средином XIV века, Београд 1989, 
340  -  346;  М.  Марковић, Циклус генезе и старозаветне 
фигуре у параклису Св. Димитрија,  in:  Зидно сликарство 
Манастира Дечана, Београд 1995, 326 - 327.
15 Од сопствени теренски белешки.
16  За  развојот  на  композицијата  и  постари  примери  со 

храмови�е уш�е од XIV век17, �ема�а �ре�с�авува 
ликовна илус�рација на најсвеченио� ли�ургиски 
чин - Великио� вход, каде улога�а на ѓакони�е 
на земја�а, ја �реземаа� Ангели�е на Небо�о18. 
Служба�а за�очнува од северна�а с�рана, 
каде во цен�ралнио� дел на ком�озиција�а е 
�ре�с�авена Чесна�а Тр�еза, �рекриена со бел 
флорално декориран кивориј и �оложено за�ворено 
Евангелие, на кое с�ои Све�ио� Дух - гулабо� и 
�о еден свеќник на краеви�е. Над �р�еза�а лебда� 
два бес�елесни Ангели. Од ис�очна�а с�рана, во 
архиерејска одежда со круна на глава�а и �риаголен 
нимб е �ре�с�авен Бог О�ец (gdy savaoÏ), Којш�о ја 
благословува �росфора�а ш�о ја држи �рвио� Ангел 
- ѓакон, а за�адно е Исус Хрис�ос (FSÃ XS Ã) Архиереј, 
Кој со десна�а рака благословува, а во лева�а држи 
свеќи. Хрис�ос е свр�ен кон �оворка�а од че�ири 
Ангели коиш�о го носа� Негово�о мр�во Тело. Од 
друга�а с�рана на �оворка�а еден Ангел - ѓакон 
држи свеќи и се �оклонува на Тело�о Исусово. До 
него фрон�ално с�ои еден Серафим, со �о една 
ри�ида во секоја рака, а �о�оа следа� два Ангели 
- ѓакони од кои �рвио� носи Евангелие, а другио� - 
дарохранилница. Теко� на �роцесија�а �родолжува 
со �ри крилес�и �ркала, кои се ис�ре�ле�уваа� 
во синџир. Следуваа� �ројца Ангели - ѓакони, од 
кои за �рви�е два не може да се утврди ш�о држа� 
во раце�е, а �ре�ио� е горес�омена�ио� Ангел 
- ѓакон со �росфора�а, која Му ја �одава на Бог 
О�ец19. 
Како �осебен елемен� во оваа ком�озиција е 
заедничко�о �ре�с�авување на Исус Хрис�ос како 
Велики Архиереј и Бог О�ец. Иако, во �ос�ари�е 
храмови не �ос�ои вакво иконографско решение 
на Божес�вена�а Ли�ургија, веќе во XVIII век 
оваа е�изода го добива својо� илус�риран �риказ 

оваа тема, cf. Ц. Грозданов, Охридското ѕидно сликарство 
од XIV век, Охрид 1980, 161 - 163; Г. Бабић, Литургијске 
теме  на  фрескама  у  Богородичиној  цркви  у  Пећи,  in: 
Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 377 
- 383.
17 М. Марковић, Програм живописа у куполи,  in:  Зидно 
сликарство Манастира Дечана, Београд 1995, 101, n. 16.
18  За  развојот  на  композицијата  Небеска  литургија  и 
постари  примери  со  оваа  тема,  cf. Ц.  Грозданов, op. cit., 
Охрид 1980, 161 - 163; Г. Бабић, op. cit., 377 - 383.
19  Композициската  структура  темата  ја  добива  според 
упатствата дадени во Дичовата Ерминија, cf. А. Василиев, 
Ерминии, технология и иконография, София 1976, 112.  
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во храмови�е на јужнобалкански�е �рос�ори, 
со ш�о конечно се регулираа� рас�рави�е околу 
основни�е Православни догма�ски �ос�ула�и 
за значење�о на Св. Троица, ш�о уш�е од XIII век 
била една од основни�е �еми за рас�рава меѓу 
За�адна�а и Ис�очна�а Црква20. Во храмови�е 
на �очва�а на Македонија од XIX век, вообичаено 
е �ре�с�авување�о на Исус Хрис�ос и Бог О�ец 
како дел од Ли�ургиска�а небеска �роцесија21.
Во �амбуро� на купола�а се насликани 
�ре�с�ави�е на 16 Пророци и 4 �раведници22. 
Дванаесе� Пророци се �рикажани во цел рас�, а 
ос�ана�и�е че�ири и �раведници�е се насликани 
до�ојасно на до�розорници�е од че�ири�е 
�розорци на �амбуро�. Повеќе�о Пророци во 
една�а рака држа� сви�оци со �екс�ови на 
нивни�е �ророш�ва, а во друга�а или ги држа� 
нивни�е симболи или �окажуваа� кон Хрис�ос23. 
Група�а Пророци ќе ја за�очнеме со Пророк 
Давид (prr´o’k¢ david¢), кој е насликан на северо-
ис�очна�а с�рана од купола�а, а заради 
ош�е�енос� не може да се утврда� �ор�ре�ни�е 
карак�ерис�ики. Пре�с�авен е во диви�исион, 
лорос и наме�ка, а на глава�а носи круна. Во 
десна�а рака држи о�ворен сви�ок со �екс�: ó∞kw 
voëveli’ciùa sõ dhla‘ tvoõ i’vsõ’ prem$’drost`… 
(Пс. 92, 5), а во лева�а расцве�ан жезол. До него е 
Пророк Илија (prr´o’k¢ il`a), насликан како с�арец, 
со долга бела коса и брада. Преку хи�оно� обоен 
во окер �онови има сива наме�ка, �о рабови�е 
20 За повеќе вековните расправи околу претставата на Св. 
Троица, cf. Ц. Грозданов, op. cit., Охрид 1980, 162 - 165.
21  Идентични  схеми  на  Божествената  Литургија,  Дичо 
Зограф слика и во куполите на храмовите: Св. Никита - с. 
Горњани и Успение на Богородица - Каменско во Охрид, 
од  сопствени  теренски  белешки; Неговиот  претходник 
Михаил,  зограф  од  Самарина,  во  храмот  Св.  Георгиј 
Победоносец  -  с.  Рајчица  го  има  реализирано  истиот 
иконографски  модел,  од  сопствени  теренски  белешки; 
После Дичо, неговиот син Аврам, идентично ја пренесува 
композицијата  во  куполата  на  манастирската  црква  Св. 
Богородица  Пречиста  -  Кичевска,  cf.  Ј.  Тричковска, 
Живописот во манастирската црква Богородица 
Пречиста - Кичевска,  in: Манастир  Света  Богородица 
Пречиста - Кичевска, Скопје 1990, 93.
22 Фигурите на Пророци во Дичовиот опус ги среќаваме и 
во црквите Св. Никола - с. Глуово, Св. Никола Геракомија и 
Успение на Богородица - Каменско во Охрид, од сопствени 
теренски белешки.
23  Детално  за  иконографијата  на  Пророците,  cf.  Љ. 
Поповић, Фигуре пророка у куполи Богородице Одигитрије 
у Пећи, in: Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 
1991, 443 - 464.

декорирана со крзно и �рикачена на лево�о 
рамо со аграфа. Во десна�а рака држи о�ворен 
сви�ок со �екс�: revn$ü porevnova’x¢ po gdÃh 
b{ëh vsederji’teli... (1 Цар. 19, 10), а во лева�а се 
�ре��ос�авува дека го држи карак�ерис�ичнио� 
меч. Пре�с�ава�а на следнио� Пророк е мошне 
ош�е�ена во горнио� дел, но сочуван е а�рибуто� 
на Пророко� - Таблици�е на Законо�, ш�о 
укажуваа� на Пророко� Мојсеј. Сочуван е само дел 
од сигна�ура�а - prr´o’k¢. На два�а до�розорници 
од северо-ис�очнио� �розорец се насликани 
Праведнио� Јесеј (pra’vedn`iÂ f’ese’a) и Пророко� Исус 
Навин (pro^rok¢ f’is$’s¢ na√i’n). На на��розорнико� 
е насликан црвен крс� декориран со веге�абилни 
де�али, вме�на� во круг.
Веднаш до �розорецо� е �ре�с�ава�а на Пророк 
Михеј, ш�о се утврдува од сочувана�а сигна�ура - 
prr´o’k¢ mf’xea, бидејќи �оголемио� дел од фигура�а 
е ош�е�ен. Видливи се долнио� дел од �емно 
црвенио� хи�он и розово-црвеникава�а наме�ка. 
Следен е Пророк Соломон, чиј горен дел е ош�е�ен, 
но сочувана е сигна�ура�а - prr´o’k¢ solomwn¢, 
а во лева�а рака држи расцутен жезол и о�ворен 
сви�ок со �екс�: g^di i’je f’ilev¢dab$det¢, † 
be’rso¢e. nado’m¢ se’i’ dnf i’ no’\¢ namhstw s`e’… 
(1 Цар. 8, 29). Облечен е во диви�исион, �уника и 
наме�ка �орабени со низи од бисери, на глава�а 
носи за�ворен �и� на круна. Низа�а �родолжува 
со Пророк Исаија (prr´o’k¢ f’sa’`a), насликан како 
с�арец, со долга бела коса и брада. Облечен е во 
црвен хи�он и син хима�ион којш�о се врзува во 
јазол на десна�а с�рана. Со десна�а рака �окажува 
кон Хрис�ос, а во лева�а рака држи о�ворен 
сви�ок со �екс�: vidh gsÃda shdõ\a na prestÃo’lh 
vyfso’qh i prevoznosenh i’ i’spo’lnf¢ … (Ис. 6, 1).
На до�розорници�е од северо-за�аднио� �розорец 
се �рикажани Пророци�е Јона (prr´o’k¢ f’w’nyf) и Јоил 
(prr´o’k¢ f’wil¢). На на��розорнико� е насликан 
иден�ичен крс� како и на �ре�ходнио� �розорец.
Следува фигура�а на �раведнио� Мелхиседек (pr-
r´o’k¢ melx`sede’k¢), насликан како с�арец со долга 
бела коса и разделена брада. Носи свеш�еничка 
облека, декорирана со флорални мо�иви и бисерни 
низи, а на глава�а носи о�ворен �и� на ми�ра. 
Со десна�а рака �окажува кон Хрис�ос, а во 
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лева�а држи архиерејски с�а�. До него е младио� 
Пророк Авакум (prr´o’k¢ avak$’m¢) �ре�с�авен 
во �риче�вр�ински с�ав, со благо свр�ување на 
лева�а с�рана. Носи син хи�он и црвена наме�ка. 
Во десна�а рака држи о�ворен сви�ок со �екс�: 
gsÃdi ou’slf’ùàx¢ sl$’x tvo’iÂ i o’ubo’õx¢ sõ, gsÃdi … 
(Ав. 3, 2), а со лева�а �окажува кон сви�око�. До 
него е Пророк Арон (prr´o’k¢ a’aro’n¢), �ре�с�авен 
во свеш�еничка облека, декорирана со флорални 
мо�иви. На глава�а носи за�ворен �и� на круна. 
Во десна�а рака го држи неговио� најчес�о сликан 
а�рибут - расцутена �алка.
До�розорници�е на југоза�аднио� �розорец се 
о�с�а�ени на �раведнио� Јов (pra’ved`i f’wv¢) и 
Пророко� Агеј (prr´o’k¢ a’gge’a), а на на��розорнико� 
се �ов�орува иден�ична крс�овидна форма како и 
на �ре�ходни�е �розорци. Следува Пророк Елисеј 
(prr´o’k¢ e’l`sseiÂ), �ре�с�авен како средовечен 
човек со кос�енлива коса и кра�ка брада, во 
�риче�вр�ински с�ав, благо свр�ен налево. Носи 
син хи�он и црвен хима�ион. Со десна�а рака 
�окажува кон Хрис�ос, а во лева�а држи о�ворен 
сви�ок со �екс�: ji’v¢ gsÃdy i’ jiva‘ d$ùa‘ tvoõ’ a∞\e 
†sta’vlü tebe‘. (2 Цар. 2, 4). До него е младио� Даниил 
(prr´o’k¢ dan`i’l¢), �ре�с�авен во фрон�ален 
с�ав. Облечен е како све� воин - сина �уника, 
црвена наме�ка и зла�ен �анцир. Со десна�а рака 
�окажува кон Хрис�ос, а во лева�а држи о�ворен 
сви�ок со �екс�: aµë¢ dan`i∆l¢ vidhx¢ d’onde-
je pre’stoli postaviùasõ iµve’txi denmi shde 
nas$’d¢ … (Дан. 7, 9). Последен од група�а е Пророк 
Еремија (prr´o’k¢ fµerem`a), благо свр�ен налево. 
Насликан е со бела коса и долга брада. Носи црвен 
хи�он и црвен хима�ион. Со десна�а �окажува 
кон Хрис�ос, а во лева�а држи о�ворен сви�ок со 
�екс�: se‘i˘ bg*¢ na’‚¢, nepriloji’tsõ iµn¢ k¢nem$ 
i˚ëwbrhte vsõ’k¢ p$t¢ x$do’jestva … (Вар. 3, 35). 
Во че�вр�ио� југоис�очен �розорец �ре�с�авени 
се �раведници�е Јосиф (pra’ved`i fwsiçß) и Ное 
(pra’ved`i nw_), а на на��розорнико� се �ов�орува 
мо�иво� на крс�о� во круг.
Под група�а на �ророци, во �рс�ен е ис�ишан 
�екс� со црковнословенско �исмо: se@iÂ do@m¢ w’q{¢ 
vozdvi@je, se@iÂ do@m¢ sn{¢ ou@tverdi@, se@iÂ do@m¢ st*y-
fiÂ dx{¢ o’bnovi@, tr^qesta’õ slav’a tebh — f’sfe lik$’iÂ 
dv´a i’mh@ vocre’vh,, i’ro’di@ snÃa e’mman$ila’: bg{aje 

i’cl{vhka vosto’k¢ iµmõ e’m$’: e’go’ velica’ü d*v$ ú’bl*-
ja’em¢. st*yf’i mc*nqyf, do’bohõtala’lcestvovivù`i 
i’vhaca’vù`isõ, moli’tesõ gd^$, pomi’lovatisõ 
d$ùa’m¢  naùyfm¢. sla’va tebh xr^te bje, a’pls^wv¢ 
poxvalo, mc{nkwv¢ ra’dovan`e, iµxje propopovhdy, 
trÃqa e@dinos$’\naõ24. Иако овој �екс� дословно не 
се �оврзува со ни�у еден чин �ри богослужби�е, 
се�ак во сликарска�а Ерминија на Дионисиј од 
Фурна, се �осочува дека �реба да биде ис�ишан во 
�о�куполни�е мес�а25, со ш�о се упа�ува моли�ва 
за одржување на с�абилнос�а на градба�а26. 
Панда�ифи�е како ш�о е вообичаено27, се 
о�с�а�ени на �ре�с�ави�е на че�ворица�а 
Евангелис�и. На североис�очнио�, односно 
југоис�очнио� �анда�иф се �ре�с�авени Јован и 
Ма�еј (сл. 5), 

 
5. Евангелис� Ма�еј (ј/и �анда�иф) 

а на североза�аднио�, односно југоза�аднио� се 
Лука и Марко (сл. 6)28.

24 Текст  со  идентична  содржина  Дичо  испишува 
во  поткуполните  простори  на  црквите:  Успение  на 
Богородица - Каменско и Св. Никола Геракомија во Охрид 
и Св. Никола - с. Глуово, од сопствени теренски белешки.
25 М. Медић, op. cit., 527.
26  За пораните примери на овој натпис во поткуполните 
простори, особено во периодот на турската доминација, cf. 
С. Радојчиќ, Једна сликарска школа из друге половине XV 
века, ЗЛУ, Нови Сад 1965, 76.
27 М. Марковић, Програм..., Београд 1995, 103, n. 39.
28 Истиот  распоред  на  Евангелистите,  со  идентични 
портретни  и  декоративни  елементи,  Дичо  Зограф  го 
повторува  и  во  црквите:  Св.  Георгиј  Победоносец  -  с. 
Рајчица,  Св.  Архангел  Михаил  -  с.  Битуше,  Успение 
на  Богородица  -  Каменско  и  Св.  Никола  Геракомија  во 
Охрид.  Иако,  може  да  се  забележи  дека  при  сликањето 
на Евангелистите во Св. Архангел Михаил и Св. Никола 
Геракомија,  користењето  на  декоративните  детали  на 
престолите  и  архитектурата  е  поскромно,  од  сопствени  
теренски белешки.
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Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

 
6. Евангелис� Марко (ј/з �анда�иф) 

Иконографско�о и ликовно илус�рирање на 
Евангелис�и�е се �ов�орува во че�ири�е случаи: 
седа� на волутес�о декорирани �рес�оли со нозе�е 
�ос�авени на супеданеуми; зографо� наизменично 
го менува колори�о� на хи�они�е и хима�иони�е 
од сина до црвена боја; на �ос�амен�и�е �ос�авени 
�ред нив ги �ишуваа� Евангелија�а и с�оја� 
нивни�е а�рибути; �озадини�е се ис�олне�и со 
с�олбови со црвени велуми и архи�ек�онски кулиси 
во ридес�о-кар�ес�и �редели. Пор�ре�и�е се 
карак�еризираа� со вообичаени�е �ре�озна�ливи 
�и�олошки �редлошки. 
Меѓу с/з и ј/з �анда�иф е насликан нерако�воренио� 
Хрис�ов лик, Св. Риза (st{yf’i o’ubr$’s¢) (сл. 7). 

 
7. Хрис�ова Риза (меѓу с/з и ј/з �анда�иф) 

Св. Риза/Мандилионо� с�анува сос�авен дел од 
куполна�а �рограма уш�е во комненскио� �ериод29, 
а во �ос�визан�искио� �ериод, од �о�куполни�е 

29  S.  Dufrenne,  op.  cit.,  194;  М.  Марковић,  Програм..., 
Београд 1995, 104, n. 44. 

�рос�ори се �ренесува во ол�арнио� �рос�ор30. 
Во куполи�е на храмови�е од среднио� век 
�ре�с�ава�а на Св. Риза се слика најчес�о на 
ис�очна�а с�рана меѓу �андан�ифи�е31, а во 
овој �ример како ш�о наведовме, е насликана на 
за�адна�а с�рана, ш�о е карак�ерис�ично за 
храмови�е од доцнио� среден век Македонија, 
а �осебно во XIX век, каде во �вореш�во�о на 
Дичо Зограф �очес�о се среќаваме со инверзија на 
мес�о�оложба�а на сликање на оваа �ре�с�ава32, 
а мошне чес�о Дичо ја �ре�с�авува и на икона, 
�ос�авена над Царски�е двери33. Хрис�овио� лик 
на Св. Риза во Требиш�е е насликан на бело �ла�но 
со окер �реливи на набори�е, декорирано со 
флорални мо�иви, а лико� е де�ално �ор�ре�но 
илус�риран.
Ком�озиција�а Рас�е�ие Хрис�ово (raspõ’tïe xrsÃ-
to’vo) (сл. 8)34,

30  С. Пејић, Мандилион у послевизантијској уметности, 
Зборник  Матице  српске  за  ликовне  уметности,  34  -  35, 
Нови Сад 2003, 84.
31 Е. Димитрова, Манастир Матејче, Скопје 2002, 84.
32 И  во  храмот  Успение  на  Богородица  -  Каменско  во 
Охрид,  претставата на Св. Риза Дичо Зограф  ја  слика на 
западната  страна меѓу  пандатифите  на  источната  купола 
во наосот, а во храмот Св. Георги Победоносец - с. Рајчица 
ја слика на јужната страна меѓу пандатифите на куполата 
од  наосот,  од  сопствени  теренски  белешки.  Дичо  не  ги 
следи  упатствата  дадени  во  Дионисиевата  Ерминија, 
зошто во неа Св. Риза  е препорачано да  се  слика според 
вообичаените  канони  на  средновековното  сликарство,  на 
источната страна меѓу пандатифите, cf. М. Медић, op. cit., 
527.
33 Икони  со претставата на Св. Риза насликани од Дичо 
Зограф среќаваме на иконостасите, над Царските двери во 
храмовите: Св. Спас - с. Драчево и Успение на Богородица 
- с. Гари, од сопствени теренски белешки; и во Св. Троица - 
Врање, cf. А. Д. Темерински, Иконе саборне цркве у Врању, 
Димитар Крстевич Дичо - Зограф, Београд 2001 (каталог), 
62; во Ерминијата на Дичо дадена е препорака дека икона 
со  претставата  на  Св.  Риза  треба  да  стои  над  царските 
двери, cf. А. Василиев, op. cit., 89.
34 Својата иконографска форма  композицијата  ја  добива 
со  доследно Дичово  следење  на  деталните  препораки  во 
сопствената Ерминија, cf. А. Василиев, op. cit., 107. 
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8. Рас�е�ие Хрис�ово (меѓу ј/з и ј/и �анда�иф) 

е илус�рирана меѓу с/и и с/з �анда�иф. Цен�рално 
е �ре�с�авен рас�на�ио� Хрис�ос (qr*¢ sla’vnyf), 
а од с�рани�е и двајца�а рас�на�и разбојници. 
Од за�адна�а с�рана се фигури�е на Богородица 
(m´r Ï$Ã) и две жени кои ја �ридржуваа�, а од 
с�ро�ивна�а с�рана се Јован Богослов (f’w) и 
воино� Лонгин (logg`n), кој во раце�е држи о�ворен 
сви�ок со �екс�: voi’sti se’i est¢ syfn¢ b´j`iÂ. Под 
крс�о� е чере�о� со коски�е, а во горни�е делови 
на ком�озиција�а се симболо� на за�емне�о�о 
сонце и месечина�а35. Позадина�а е обликувана со 
архи�ек�онски кулиси, хоризон�ално развлечени. 
С�оред иконографско�о решение може да се 
заклучи дека нас�ано� е �рикажан во своја�а 
развиена иконографска форма36. Оваа сцена за 
35 Симболите на  сонцето и месечината во Распетието се 
појавуваат уште во VI век и се сликаат на истото место, од 
двете страни на крстот, низ сликарството на целиот среден 
век и подоцна. За нивната симболика и постари примери, 
cf. М. Марковић, op. cit., 112, n. 39.
36 Скоро ист приказ на оваа сцена во ѕидното сликарство, 
Дичо  има  насликано  во  црквата  Успение  на  Богородица 
- Каменско во Охрид  (на  северниот  ѕид до иконостасот), 
а  претходно  зографот  Михаил  во  црквата  св.  Георгиj 
Победоносец - с. Рајчица (во најниската зона на тамбурот 
од  куполата),  ја  слика  со  иста  иконографска  схема.  Во 
ваква  развиена  форма,  само  без  присуство  на  двајцата 
разбојници,  оваа  тема  Дичо  ја  слика  и  на  икона  од 
иконостасот од црквата Св. Апостоли  -  с. Тресонче, а во 
нејзината  основна  форма,  на  икона  од  црквата  Успение 
на Богородица - с. Гари, од сопствени теренски белешки; 
Распетието  на  натпрестолните  крстови,  Дичо  освен  во 
Требиште го слика и за Св. Врачи Големи - Охрид (сега во 
Св. Богородица Перивлепта - Охрид), cf. М. Георгиевски, 
Икони од охридскиот опус на Дичо Зограф,  Охрид  1999 
(каталог), кат. бр. 14; Успение на Богородица - Каменско во 
Охрид, Св. Спас - с. Драчево, Успение на Богородица - с. 
Гари, Св. Апостоли - с. Тресонче, од сопствени  теренски 
белешки;  Распетието  на  надиконостасните  крстови  го 
слика  во  скоро  сите  храмови  каде  работи  на иконите  за 
иконостасот: Св. Врачи Мали - Охрид, cf. М. Георгиевски, 

своја �екс�уална основа ги зема �екс�ови�е од 
че�ири�е Евангелија - Ма�еј (XXVII, 35 - 56), Марко 
(XV, 24 - 41), Лука (XXIII, 33 - 49), иако овој нас�ан 
најо�ширно е �редаден во Јованово�о (XIX, 18 - 30). 
За �рисус�во�о на Богородица и �ри жени со име 
Марија се с�оменува во два�а Евангелски �екс�ови 
�о Ма�еј (XXVII, 56) и Марко (XV, 40), а за двајца�а 
разбојници се кажува во Евангелски�е �екс�ови �о 
Ма�еј (XXVII, 44), Марко (XV, 27), Лука (XXIII, 33) и 
Јован (XIX, 32), но не се наведени нивни�е имиња 
Дизмас и Гес�а, а кои се за�ишани во а�окрифнио� 
�екс� од Псевдоевангелие�о на Никодим37. 
Меѓу ј/и и ј/з �анда�иф е насликана ком�озиција�а 
Воскресение Хрис�ово (vo’skres__ xrsÃtovo) (сл. 9).

 
9. Воскресение Хрис�ово (меѓу с/з и с/и �анда�иф) 

Во цен�ралнио� дел на ком�озиција�а е 
Хрис�ова�а фигура, Кој лебди над о�воренио� 
мермерен саркофаг. Околу бедра�а е обви�кан со 
бела �еризома и наме�на� со црвена развиорена 
наме�ка, а о�кружен е од силна геоме�риски 
обликувана све�лина и венец од облаци. Со 
�одигна�а десна рака благословува, а во лева�а 
држи долг крс� со �рицврс�ено развиорено црвено 
знаме, симболизирајќи ја �ри�оа �обеда�а над 
смр��а. Околу саркофаго� има неколку с�ражари 
во војничка облека, со �анцири, шлемови, ко�ја 
и мечеви, некои с�ија�, а некои се разбудени и се 
op. cit.,  кат.  бр.  21;  Св. Никола  Геракомија  -  Охрид,  Св. 
Илија  -  с.  Селце,  Архангел  Михаил  -  с.  Битуше  и  Св. 
Апостоли  - с. Тресонче, од сопствени теренски белешки; 
Св. Илија - с. Бањани, Св. Спас - с. Црешево, Св. Георги 
-  с.  Бањани,  Св.  Никита  -  с.  Горњани  и  Св.  Никола  -  с. 
Глуово, cf. В. Г. Коцевски, Иконописното творештво на 
Дичо Зограф во Скопје и скопскиот регион,  Скопје  2007 
(каталог).
37 M. R. James, The Apocryphal New Testament, Oxford 1960, 
104.
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вчудовидуваа� од �оа ш�о го гледаа�. Од десна�а 
с�рана доаѓаа� Mироносици�е, но видлива е само 
�ре�с�ава�а на Богородица како го држи садо� со 
миро, а �рисус�во�о на ос�ана�и�е Mироносици 
е наговес�ено со сликање на дел од ореоли�е. Пред 
нив, на �одигна�а�а горна �лоча од саркофаго� 
седи Архангел Гаврил кој им ја објавува вес�а за 
Воскресение�о (Ма�еј, XXVIII, 1 - 7; Марко, XVI, 1 - 6; 
Лука, XXIV, 1 - 10; Јован, XX, 1)38. 
Во средновековна�а уме�нос� оваа �ема 
вообичаено се �ре�с�авувала како Слегување во 
�еколо� или �оре�ко, како �ре�с�ава на Ангело� 
на гробо� кој им јавува на Mироносици�е, но 
во уме�нос�а на доцнио� среден век �риказо� 
на Хрис�ос многу �очес�о го среќаваме како 
воскреснува од за�воренио� гроб39. Син�еза�а 
на овие две различни �рикажувања на ис�а �ема 
е карак�ерис�ична за �ериодо� на XVII век, кога 
надо�олнувајќи се една со друга, биле с�оени во 
една ком�озиција40. Низ уме�нос�а на доцнио� 
среден век на јужно балкански�е �рос�ори �ие 
се сликаа� една �окрај друга, особено во случај на 
ис�ре�ле�ување на циклуси�е на С�радања�а 
Хрис�ови и Големи�е �разници, како ш�о е случај 
и со иконографски�е ансамбли во �овеќе�о цркви 
во Македонија од XIX век41.
Лачно засводенио� �рос�ор на в�ора�а зона од 
јужнио� ѕид е о�с�а�ен на �ре�с�ави�е на Св. 
Маченици и Св. Бесребреници (сл. 10).
38  Освен  текстовите  од  Евангелијата  при  композициско 
структурирање  на  сцената  користени  се  и  деталните 
упатства дадени во Ерминијата на Дичо, cf. А. Василиев, 
op. cit., 108; Во Ерминијата на Дионисиј имаме збиен опис 
на настанот без внесување на наративни детали, М. Медић, 
op. cit., 307.
39  M.  Тимотијевић,  Иконографија Великих празника у 
српској барокној уметности,  Зборник Матице  српске  за 
ликовне уметности, Нови Сад 1989, 112, n. 58.
40 Ibid, 112, n. 56.
41  Идентично  решена  композициона  схема  на  оваа 
тема  Дичо,  подоцна,  насликал  и  во  црквата  Успение  на 
Богородица - Каменско, од сопствени  теренски белешки; 
но,  има  повеќе  иконописни  примероци  на  оваа  тема 
насликани  од  Дичо  за  црквите:  Св.  Врачи  Големи,  Св. 
Никола Геракомија, Св. Богородица Перивлепта во Охрид, 
cf. М. Георгиевски, op. cit., кат. бр. 3, 8, 30; Св. Спас - с. 
Црешево, Св. Никола - с. Глуово, Св. Спас - с. Драчево, Св. 
Апостоли - с. Тресонче и Св. Ахилиј Лариски - с. Требиште, 
од сопствени теренски белешки; Св. Атанасие - с. Селце, 
Св. Богородица - с. Боровец, cf. С. Цветковски, Живописот 
на Дичо Зограф и Аврам Дичов (студии и прилози), Струга 
2010, 16, 19; И во Св. Троица - Врање, cf. А. Д. Темерински, 
op. cit., 67, кат. бр. 19.

 
10. Ен�ериер на црква�а (јужен ѕид) 

На ис�очна�а с�рана од јужнио� ѕид е 
�ре�с�ава�а на младоликио� Св. Маченик Сергиј 
(st*yf’iÂ mcˆ sergf’a)42, насликан со флорално декорирана 
бела �уника и сина наме�ка. Во десна�а рака држи 
маслиново гранче, а во лева�а маченички крс�. Во 
ис�очнио� вовлечен �розорец на јужнио� ѕид, на 
ис�очнио� до�розорник е �ре�с�ава�а на Св. 
Бесребреник Пан�елејмон (st*yf’iÂ pantlei’mon¢), 
облечен во зелена �уника со црвена наме�ка, во 
десна�а рака држи с�а�ула, а во лева�а кошничка 
со лекови. На за�аднио� до�розорник е Св. 
Ермолај (st*yf’iÂ e’rmola’i), насликан како Архиереј 
кој дава �ричес�, со лажичка во десна�а и сад со 
�ечнос� во лева�а рака. Пре�с�авување�о на 
овие две све�и�елски фигури еден с�ро�и друг, се 
�оврзува со нивни�е с�радања коиш�о се случиле 
во време�о на владеење�о на царо� Максимијан, 
а биле изведени заедно �ред судо� и осудени во 304 
година. Во �равославнио� календар на 26 јули се 
слави св. Ермолај, а на 27 јули Св. Пан�елејмон43. На 
на��розорнико� е насликан флорално декориран 
црвен крс� во круг, а �о��розорнико� е декориран 
со сино обоени веге�абилни орнамен�и.
Меѓу два�а �розорци е смес�ена фрон�ална�а 
архиерејска �ре�с�ава на Св. Меле�ија (st*yf’iÂ 
mel__), големио� борец �ро�ив Ариева�а ерес и 
�ре�седавач на В�орио� Вселенски Собор (381 г.)44. 
42 За развојот на претставата на Св. Сергиј, cf. П. Костовска, 
Маченичките допојасија во Свети Никола, во Манастир, 
Мариово, Зборник за средновековна уметност бр. 6, Скопје 
2007, 13 - 17.
43 Епископ Николај, Охридски пролог (јули - декември), 
Охрид 2001, 94 - 99.
44 Св. Мелетиј Антиохиски во православниот календар се 
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Насликан е како с�арец со бела коса и разделена 
брада ш�о �аѓа на гради�е. Облечен е како Архиереј, 
со сина �уника, црвена наме�ка �орабена со 
бисерни низи и бел омофор декориран со крс�ови 
со флорални украси. Со десна�а рака благословува, 
а во лева�а држи за�ворена книга. Во �родолжение, 
на до�розорници�е од за�аднио� вовлечен 
�розорец се �ре�с�ави�е на двајца�а малоазиски 
Бесребреници, Св. Кузман и Св. Дамјан45. На 
ис�очнио� до�розорник е �ре�с�авен Св. Кузман, 
со сина �уника и црвена наме�ка, а во раце�е држи 
о�ворена кутија�а за лекарски инс�румен�и. 
Површина�а врз која е ис�ишана сигна�ура�а 
е целосно ош�е�ена. На с�ро�ивна�а с�рана 
е Св. Дамјан (st*yf’iÂ dam`an¢), облечен во црвена 
�уника со зелена наме�ка, во десна�а рака држи 
лекарски инс�румен�, а во лева�а кутија за 
инс�румен�и�е. В�ора�а зона на јужнио� ѕид 
завршува со �ре�с�ава�а на Св. Маман� (st*yf’iÂ 
ma’mant)46, насликан како млад човек со кос�енлива 
коса. Носи сина флорална декорирана �уника со 
зла�ен �ојас и црвена наме�ка. Во раце�е држи 
маченички крс�. 
По широчина�а на јужнио� лак (и/з), меѓу с�ле�о� 
од гранки на винова лоза, насликани се �е� медалјони 
со до�ојасни�е �ре�с�ави на Св. А�ос�оли од 
група�а на 70-�е А�ос�оли: Св. Никола (s{: a’pl^¢ 
n`kola’hÂ), Св. Варнава (s{: a’pl^¢ varnava), Св. Тихик 
(s{: a’pl^¢ tuµxfk¢), Св. Тимон (s{: a’pl^¢ t`mwn¢) и Св. 
Клео�а (s{: a’pl^¢ klew’pa). Од с�ро�ивна�а с�рана, 
�о широчина�а на севернио� лак (и/з) се насликани 
уш�е че�ири медалјони со �ре�с�ави�е на 
А�ос�оли�е: Св. А�елиј (s{: a’pl^¢ a’pe’ll`iÂ), Св. Кар� 
(s{: a’pl^¢ ka’rp¢), Св. С�ахиј (s{: a’pl^¢ stax`i Â) и Св. 

слави на 12 февруари, cf. Епископ Николај, op. cit. (јануари 
- јуни), Охрид 2001, 126.
45  Во  хагиографските  извори  се  споменуваат  три 
светителски пара на лекари именувани како Козма и Дамјан, 
но со различно потекло. Единствено парот со малоазиско 
потекло не страдал со маченичка смрт. За постари примери 
на  трите  пара,  cf.  М.  Марковић, Појединачне фигуре 
светитеља у наосу и параклисима,  in:  Зидно  сликарство 
манастира  Дечана,  Београд  1995,  251,  n.  83,  84.  Во 
Ерминијата  на Дионисиј  од Фурна  се  наведени  три  пара 
именувани како Козма и Дамјан, cf. М. Медић, op. cit., 413; 
во  Дичовата  Ерминија  е  наведен  само  малоазискиот  пар 
кој се слави на 1 ноември, cf. А. Василиев, op. cit., 130.
46 Во Православниот календар Св. Мамант се слави на 2 
септември, cf. Епископ Николај, op. cit. (јули - декември), 
222 - 223.

Кифа (s{: a’pl^¢ ki’ça)47, а цен�рално над �розорецо� 
е �ре�с�ава�а на Савао� (savaw’®¢). А�ос�оли�е 
се карак�еризираа� со свои�е �ре�озна�ливи 
�ор�ре�ни белези48, а синио� и црвен колори� на 
�уники�е и наме�ки�е наизменично се менува. Со 
�ос�авување на дел од група�а на 70-�е А�ос�оли 
на с�а�ички најосе�ливи�е делови од храмо�, 
симболички се укажува дека �ие со своја�а жр�ва 
на која се засновува Хрис�ијанска�а Црква, може 
да го заш�и�а� храмо� од рушење49.
Во в�ора�а зона на севернио� ѕид лако� целосно 
ја засводува ком�озиција�а Благовеш�ение на 
Богородица (bl{govh\en`e presvet`õ bq}yf) (сл. 11),

 
11. Благовеш�ение на Пр. Богородица (северен ѕид) 

хоризон�ално развлечена и симе�рично �оделена 
со вовлечен �розорец. Позадина�а на сцена�а 
е целосно за�ворена со архи�ек�онски кулиси, 
обликувани со с�олбови и велуми. Прикажан е 
момен�о� кога Архангел Гаврил доле�ува на 
облаци и ѝ ја �ренесува на Богородица вес�а за 
Зачнување�о. Архангел Гаврил во десна�а рака 
држи цве�ови со сини �упки и о�ворен сви�ок со 
�екс�: d{x¢ st{yf’i˘ na’idet¢ natõ’, isi’la vyf’ùnà gw 
†shnftõ (Лука 1, 35). Богородица седи на раскошно 
47 Вакво  композициско  решение  на  Апостолите  на 
поткуполните лаци Дичо го реализира и во храмовите: Св. 
Никола Геракомија  - Охрид,  cf. В. Шеќеровска, Ѕидното 
сликарство и иконописот на Дичо Зограф во храмот Свети 
Никола - Геракомија, Зборник за средновековна уметност, 
бр.  3,  247  -  258;  Св.  Георгиј  Победоносец  -  с.  Рајчица, 
Успение на Богородица - Каменско - Охрид и Успение на 
Богородица - с. Гари, од сопствени  теренски белешки.
48 А. Василиев, op. cit.,67 - 68; М. Медић, op. cit., 387 - 
391.
49  За  сликањето  на  Мачениците  во  куполата  или 
поткуполните лаци и постари примери,  cf. Ц. Грозданов, 
Свети Наум Охридски, Скопје 2004, 164.
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декориран �рес�ол со акан�усови лисје, �ос�авен 
на камен �ос�амен�50. Пред неа е масичка�а на која 
има вазна со црвени цве�ови51 и о�ворена книга со 
�екс�: se‘ raba‘ gs^dnõ, b$‘di mih‘ po gl^$ tvoem$. (Лука 
1, 38)52. Иако во илус�рирање�о на ком�озиција�а 
е за�азен �радиционално дефиниранио� модел, 
се�ак, би ја воочиле �ромена�а на с�аво� на 
Богородица во Дичово�о �вореш�во, бидејќи во 
иконо�исо� ја �ре�с�авува во клекна� моли�вен 
с�ав53, во ѕидно�о сликарс�во во седечка �оложба54, 
а на Царски�е двери како с�ои55. 
На за�адна�а с�рана од храмо�, веднаш �од 
галерија�а на ка�,  �ре�с�авена е ком�озиција�а 
Ус�ение на Богородица (ú˚spe’n`e prest{yf’õ bq*yf) (сл. 
12)

50 Ставот  на  Богородица  низ  вековите  се  разликува  при 
претставувањето.  Во  уметноста  на  XIV  век  најчесто  се 
претставува седната, во XVI век се забележува користење 
на  две  варијанти  седната  или  стои,  во  сликарството  од 
XVII век најчесто стои, cf. А. Серафимова, Св. Архангели 
во Кучевиште, Скопје 2006, 63, n. 3, 4. 
51 Уште во XIII век во западното сликарство почнува да 
се  слика  цветот  ставен  во  вазна  или  како  израснува  од 
земја,  поставен  меѓу  Богородица  и Архангел  Гаврил.  Во 
творештвото  на  Дичо  најчесто  во  вазната  има  бела  или 
црвена ружа, првата како симбол за девствената чистота, 
а  втората,  како  симбол на мачеништвото на Богородица. 
Ружата  се  смета  за  иконографски  детаљ  придобиен  од 
западната  уметност,  cf.  Leksikon ikonografije, liturgike i 
simbolike zapadnog krščanstva, Zagreb 1979, 423, 516; А. Д. 
Темерински, op. cit., 79.
52  Во  XIII  век  во  западната  иконографија  се  внесува 
мотивот со книгата што се развил врз основа на текстот од 
Псеудоматеевото Евангелие (VI, 3): Секогаш се молела и 
размислувала за законот, cf. Leksikon …, Zagreb 1979, 422; 
Во византиската иконографија се појавува во XIV век, cf. 
Ц. Грозданов, op. cit., Скопје 2004, 148.
53 На иконите од црквите: Св. Никола Геракомија - Охрид, 
Св. Георги  -  с. Бањани, Св. Никола  -  с. Глуово, Успение 
на Богородица   - с. Гари, Архангел Михаил  - с. Битуше, 
Св.  Апостоли  -  с.  Тресонче,  Св.  Богородица  Пречиста  - 
Кичевска,  од  сопствени  теренски  белешки;  Потоа  и  во 
Св.  Атанасие  -  с.  Селце,  Св.  Богородица  -  с.  Боровец  и 
Св. Никола  -  с.  Вевчани,  cf.  С. Цветковски, Иконописот 
на Дичо Зограф во Струга и струшко, Прилози XXXVIII 
1 - 2, МАНУ, Скопје 2007, 96, 103 - 104; и од Св. Троица 
- Врање, cf. А. Д. Темерински, op. cit., 78 - 79, кат. бр. 26.
54 И во Св. Георгиј Победоносец  - с. Рајчица и Успение 
на  Богородица  -  Каменско  во  Охрид,  композицијата 
Благовештение, Дичо ја слика на јужната страна од наосот, 
а Богородица е претставена како седи на раскошен престол, 
од сопствени  теренски белешки.
55  Богородица  во  сите  примери  на  Царските  двери  е 
насликана  како  стои:  Св.  Никола  Геракомија  -  Охрид, 
Св.  Апостоли  -  с.  Тресонче  и  во  скопскиот  регион,  Св. 
Георгиј - с. Бањани, Св. Никита - с. Горњани и Св. Спас - с. 
Црешево, од сопствени теренски белешки; но и во црквите 
Св. Петка - с. Бигор Доленци и Св. Илија - с. Челопеци,  cf. 
С. Цветковски, op. cit., Струга 2010, 94, 96.

 
12. Ус�ение на Пр. Богородица

(за�адна с�рана од наосо�, �од галерија�а на 
ка�) 

во иконографска форма од збиен �и�56, а го 
�ре�с�авува само момен�о� на Богородичина�а 
смр�, без некоја особена нара�ивнос�57. Целио� 
нас�ан е врамен во сложени архи�ек�онски 
кулиси и веге�ација. Во цен�ралнио� дел на 
ком�озиција�а е Богородица како лежи на одаро�, 
�рекриен со бело �ла�но. Цен�рално с�ои 
Хрис�ос, о�кружен со мандорла, а во лева�а рака 
ја држи �ерсонификација�а на душа�а на Своја�а 
Мајка, вообичаено �рикажана како новороденче во 
�овој. Од две�е с�рани се групи�е на А�ос�оли, 
со �ажни изрази на лица�а, а некои од нив 
�лача� и си ги бриша� очи�е со наме�ки�е. Крај 
глава�а се Св. Јован Богослов и А�ос�ол Пе�ар 
со кадилница во раце�е, а зад нив с�ои Ангел во 
богослужбена облека со свеќа во рака�а. Под одаро� 
е илус�рирана �озна�а�а е�изода на судиро� 
меѓу евреино� Јефониа и Архангел Михаил58. 

56 Схемата на композицијата е комбинација на упатствата 
дадени и во двете Ерминии, но некои од епизодите кои се 
наведени во Ерминиите, заради недостаток на простор не 
се илустрирани, cf. М. Медић, op. cit., 373; А. Василиев, op. 
cit., 95. 
57 Во средновековните примери Успението се надополнува 
со  уште  неколку  епизоди,  cf.  А.  Д.  Темерински,  Циклус 
Успења  Богородице, in:  Зидно  сликарство  Манастира 
Дечана, Београд 1995, 181 - 188; во уметноста на доцниот 
среден век, Успението најчесто се слика со Вознесението 
Богородичино на небото и предавање на појасот на Апостол 
Тома, cf. М. Тимотијевић, op. cit., 125 - 129.
58  Оваа  епизода  се  споменува  во  неколку  апокрифни 
текстови, а како дел од оваа композиција се среќава уште 
од 1230 година, на јужната врата од катедралата во Суздаљ 
и  од  истиот  период  на  фреската  Успение,  во  црквата 
Четириесет маченици во Трново, cf. А. Д. Темерински, op. 
cit., Београд 1995, 185 - 186, n. 40.
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Од јужна�а с�рана, на група�а А�ос�оли е 
�рикажана белокоса фигура во Архиерејска одежда, 
со за�ворена книга во раце�е. Се �ре��ос�авува 
дека �оа е или Дионисиј Аеро�аги� или Јаков, 
Бра�о� Божји, коиш�о најчес�о се дел од оваа 
сцена59. Ком�озициско�о решение на оваа сцена, 
Дичо Зограф го обликува со одредени �оединос�и 
вообичаени за средновековна�а уме�нос�, без 
вме�нување на некои �осебни новини60.
Схема�а на иконографскио� ре�ер�оар во �рва�а 
зона на севернио� и јужнио� ѕид е формирана од 
Све�и�елски �ре�с�ави во цел рас�, а с�оред 
одредени иконографско - с�илски елемен�и, 
нео�ходно е да се забележи дека сегашна�а 
сос�ојба е дело на �омалку веш� зограф, кој �ри 
�ресликување�о се�ак ги за�азил кон�ури�е 
на Дичово�о сликарс�во. Тоа се �о�врдува со 
сочувани�е сигна�ури ис�ишани од Дичо ш�о се 
наѕираа� �од ош�е�ени�е делови од �оново�о 
сликарс�во, но и с�оред Дичови�е мо�иви на 
кан�ароси со цвеќе на ис�очни�е с�рани на 
североза�аднио� и југоза�аднио� с�олбец, а кои 
�омладио� зограф не ги �ресликал.   
Група�а све�и�елски �ре�с�ави на севернио� 
ѕид (и/з) за�очнува со Св. Никола (st*¢f’i n¡ko’lai), 
�о�оа следи Св. А�анасиј (st*¢f’i àÊƒanà’s`iÂ), Св. 
воини Георгиј (st*¢f’i gew’rg`iÂ) и Дими�риј (st*¢f’i 
dimi’tr¡i m√”roto’cqa), Св. Трифун (st*¢f’i tr√’çwn¢) 
и Св. маченица Параскева (st*y¡õ prepodobnf’õ 
paraskeva). На јужна�а с�рана од североза�аднио� 
59 При илустрирање на оваа сцена во Дичовата Ерминија 
се напоменува присуството на четири Архиереи: Дионисиј 
Аеропагит,  Јеротеј, Тимотеј и Јаков, Братот Божји, cf. А. 
Василиев, op. cit., 95;  во Ерминијата  на Дионисие,  Јаков 
воопшто  не  е  наведен  како  учесник  во  композицијата, 
а споменато е дека треба да се сликаат тројца Архиереи: 
Дионисиј Аеропагит, Јеротеј и Тимотеј, cf. М. Медић, op. 
cit., 373.
60  Темата  Успение  на  Богородица,  Дичо  ја  слика  како 
дел од иконографската програма во црквите: Св. Георгиј 
-  с.  Рајчица,  Успение  на  Богородица  –  Каменско  и  Св. 
Богородица  Челница  -  Охрид,  од  сопствени  теренски 
белешки;  но  и  во  Св.  Апостоли  -  с.  Тресонче,  cf.  Е. 
Алексиев, Православен храм Св. Ап. Ап. Петар и Павле, 
in: Православен  храм Св. Апостоли Петар  и Павле,  село 
Тресонче, Скопје 1995,  28;  ја претставува и  во форма на 
икона  во  црквите:  Св.  Ахилиј  Лариски  -  с.  Требиште, 
Успение на Богородица - с. Гари, Св. Архангел Михаил - с. 
Битуше, Св. Апостоли - с. Тресонче, Св. Спас - с. Драчево, 
од сопствени теренски белешки; потоа во Св. Никола - с. 
Селце,  cf.  С.  Цветковски,  op. cit., Струга  2010,  16;  И  во 
Св. Троица - Врање, cf. А. Д. Темерински, op. cit., Београд 
2001, 66 - 67, кат. бр. 18.

с�олбец е �ре�с�ава�а на Св. Варвара (st*y¡õ var-
va’ryfa).
На јужнио� ѕид (и/з) е �ре�с�авена група�а 
Архиереи која за�очнува со Па�роно� на храмо� 
св. Ахилиј Лариски (st*¢fi a’x`l`iÂ larrsk`iÂ) (сл. 13),

 
13. Св. Ахилиј Лариски и Св. Пахомиј Велики

(�рва зона на јужен ѕид) 

до него е Св. Пахомиј Велики (st*¢fi paxwm`iÂ ve-
lik`i), �о�оа Св. Јован Зла�оус� (st*¢fi f’wa’nn¢ zla-
to$’st¢), Св. Василиј Велики (st*¢fi vasfl`i veli’k`i) 
и Св. Григориј Богослов (st*¢fi grigorf’iÂ bg*oslov¢). 
На северна�а с�рана од североза�аднио� с�олбец 
е насликана Св. Ека�ерина (st*y¡õ ekaterf’nya), а 
веднаш над неа е ис�ишан к�и�орски на��ис: 
sei sti’ xram¢ si’ axili lars`ski c$dotvoreq bg¢ 
daroxra xrama sego dovhka nevredimo togda 
epitrop¢v$ü\f’ p‘r` gd´ina panareta a\ene dh-
stitel papa georg`a bg¢ da $mnoj`t selo se` v` 
xr`st`an` bratf’ doljn` este’ da prines`te $q*rka 
da’r bg*$∑ vaùel tr$d plo’d \ovf” bgy podar`l tako 
dapr` voqrÃtvo nbÃesnoe amin. Иако во �екс�о� 
не се наведени некои конкре�ни �ода�оци, се 
�ре��ос�авува дека на��исо� се �оврзува со 
�ериодо� на �ресликување�о на сликарс�во�о во 
�рва�а зона на наосо�.
Во ол�арнио� �рос�ор на храмо�, Дичо ги насликал 
сводни�е �ар�ии и ниша�а на �роскомидија�а. 
На сводо� се насликани две младолики све�и�елски 
�ре�с�ави на ѓакони, во медалјони. Јужно е 
�ре�с�ава�а на Архиѓакон С�ефан (st*¢f’i steç 
_), а сигна�ура�а на ѓаконо� на северна�а с�рана 
е ош�е�ена, заради ш�о, се о�ежнува негова�а 
иден�ификација. Но, видлива е негова�а бис�а, �а 
с�оред де�алнио� иконографски о�ис на ѓакони�е 
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во Дичова�а Ерминија, се �ре��ос�авува дека 
�оа е �ре�с�ава�а на Св. ѓакон Пармен61 којш�о 
им �ри�аѓа на група�а на седум�е ѓакони, но и 
на седумдесе��е А�ос�оли. Во �равославнио� 
календар се слави на 28 јули, заедно со Св. Прохор, 
Никанор и Тимон62. Околу медалјони�е се насликани 
акан�усови лисја и флорални мо�иви. 
Иконографска�а �рограма во Храмо� се 
заокружува со илус�рирана�а ком�озиција во 
�ро�езисна�а ниша на ол�арнио� �рос�ор, 
ре�ко �ре�с�авувана�а О�лакување Хрис�ово, 
односно Пие�а (сл. 14),63

14. О�лакување Хрис�ово - Пие�а (�ро�езисна 
ниша) 

врамена со �емно црвена сликана рамка64. Оваа 
�ема, чии �римероци од �ериодо� на XIX век 
се среќаваа� и на �ери�орија�а на соседни�е 
Грција, Бугарија или Србија, �ре�с�авува �и�ичен 

61 А. Василиев, op. cit., 72.
62 Епископ Николај, op. cit. (јули - декември), 102.
63  Дичо  Зограф  оваа  тема  повторно  ја  слика  и  во  1853 
година,  во  северната  ниша  пред  олтарната  апсида  во 
црквата Св. Богородица Пречиста Кичевска, поставена во 
корелација со Христовото Распетие, cf. Ј. Тричковска, op. 
cit., Скопје 1990, 91 - 92.
64 Детално за развојот на оваа композиција, cf. Ibid, Скопје 
1993, 121 -124.

�ре�с�авник на син�еза меѓу �равославни�е 
иконографски схеми и за�адноевро�ски�е новини, 
карак�ерис�ика на црковно�о сликарс�во низ 
целио� XIX век. Влијание�о на све�огорски�е 
графики секако, �ре�с�авува не�ресушен извор 
за развивање на нови�е иконографско-с�илски 
конце��и на оваа е�изода65. Позадина�а на 
ком�озиција�а е ис�олне�а со Ерусалимски�е 
бедеми (st*yfiÂ f’er$slfm), каде на Голго�скио� 
рид (go∆lgota) се ис�акна�и �ри�е крс�а на 
Рас�е�ие�о. Во цен�рален �лан е �рикажана 
�ре�с�ава�а на Богородица (mrπ Ïπ$) која во раце 
Го држи мр�вио� Хрис�ос (fsπ. xsπ.), а Нејзино�о 

65 Ibid, 122 - 124.
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срце го �рободува меч. Под Нејзини�е нозе, Дичо го 
ос�авил својо� �о��ис и да�ирање на �ема�а - 
zwgraça Di∆co w± tres‘an∆ce (aw^n) - 1850. Над глави�е 
е ис�ишан �екс� од црковни �есни кои се �еа� на 
Велика Сабо�а, односно Погребение�о Хрис�ово: 
o’uvyf‘ mnh‘ svh’te mf’ra! o’uvyf‘ mnh svh’te mo’nÂ, 
f’ns$se mo’i voëjelh’niyfiÂ! vop`õ’ùé dhv‘à, ryf-
da’’\i go’rkw vëyf’vàùé. Kogda ’vi’jd$ tõ‘ spa’se, 
beëlh’tnago svh’ta, radosty i’ sladosty se’rdeqa 
moe@gw@; dvÃa go’rkw vop`õùé66. Во горнио� дел на 
ниша�а, на венец од облаци е насликан Хрис�ос на 
раскошно декориран �рес�ол (go’rh na pre’stolh), 
од две�е с�рани го �ридружуваа� групи на Ангели, 
со �огледи насочени кон Пие�а�а, а над нив е 
ис�ишан �екс� со ш�о се нагласува нара�ивнос�а 
на �ема�а: a’gg*lsk`iÂ sobo’r¢ o’udivi’sõ, ërõ‘ tebe‘ 
v¢me’rtvyfx¢. oµumn`i tõ unii, proste’rta mertva 
zrõùé na’s¢ ra’di, ouµjaso’ùasõ stra’xom¢, me’rt-
va tõ ërõ‘\e67. Долнио� дел од ниша�а е �оделен 
на 14 �равоаголни �олиња со сликани с�ол�чиња, 
а меѓу нив се ис�ишани имиња�а на мр�ви�е 
црковни и мирски лица, заслужни за градење на 
храмо�: par$’s`õ iµmena tr$jda’ ü’\ixsõ vooµb-
novlen`e st*a’gw xra’ma se’gw st*o’m$ a’x`ll`$ e’psÃkp$ 
lar`s¡ a’vraa’m¢ f’erei, sovseü e‘nori’ü pravosla’vnyfiÂ 
xrsÃt`ani veëira, qe’na dimi’tr`a, Ïeo’dwr¢ angel 
il`a damfan, iµvan¢, n¡ne sto’õn¢, kre’ste, spase, 
petre, iµvan¢ n`ko’la, ko’sto de’sw, kraiÂce, mi’le, 
dimi’tr`a, ëme’iko, n`kola’iÂ ma’rfa. Di’co so se ca-
dom i’ rodi’teli. mele’t`a arÉxiere’iÉ, aÉrsen`a arxi-
mandri’t. f’wa’ki’ma arximandri’ta. Ïéwdos`a f’er-
omo’naxa f’wa’nna preëvi’tera seraçim f’eromax¢. 
dde’sw. il`a. f’wa’ki’m¢. petre velo.pe’tre. f’van¢ 
a’ngge’le laëa’r¢.
По исчи�ување на �екс�о�, може да се забележи 
дека меѓу многубројни�е имиња и Дичо го ис�ишал 
свое�о име, а ги с�оменува и свои�е деца и роди�ели. 
Наведени се и имиња�а на црковни�е лица кои ја 
вршеле своја�а функција уш�е од �одго�овки�е за 
градење на Храмо�, а богослужеле во Бигорскио� 
Манас�ир: Архиереј Меле�иј, Архимандри� 
Арсениј, Архимандри� Јоаким, јеромонах Теодосиј 
и јеромонах Серафим. Како ш�о забележавме 
�ре�ходно и во к�и�орскио� на��ис, ис�ишан 
�од галерија�а на ка�, �ов�орно се с�оменуваа� 
66 Зборник црквених, богослужбених песама, псалама и 
молитава, Београд 1974, 465.
67 Ibid, 476.

имиња�а на дел од горенаведени�е личнос�и, 
а �оа е неизос�авно заради нивна�а значајна 
улога во градење�о на Бигорскио� Манас�ир, но 
и нивни�е заложби за о�с�ојување и развивање на 
Ме�оси�е. 
Со �ре�с�авување�о на живо�исо� во ол�арнио� 
�рос�ор се завршува со де�ална�а иконографска 
анализа на �рограмска�а схема во Храмо�, �ри 
ш�о може да се заклучи дека конце��о� на избор на 
�еми и �оединечни �ре�с�ави, без некои �оголеми 
о�с�а�ки, е вообичаен за живо�исување�о на 
храмови�е во XIX век, особено за веќе �озна�ио� 
бога� о�ус на Дичо Зограф. С�оред с�илско - 
ликовни�е карак�ерис�ики, сликарс�во�о во Св. 
Ахилиј најмногу соодве�с�вува со �орани�е дела 
од Дичово�о �вореш�во во црква�а Св. Георгиј 
Победоносец, с. Рајчица (1848/52 г.), но и �еми�е во 
ол�аро� на Св. Богородица - Кичевска (1852 г.), каде 
се �ре�ознава големо�о влијание на за�адна�а 
иконографија, а се разликуваа� од �рис�а�о� ш�о 
го негува во �одоцнежни�е дела, како црква�а Св. 
Никола Геракомија во Охрид (1864 г.) и негово�о 
најобемно дело во ѕидно�о сликарс�во, црква�а 
Ус�ение на Богородица - Каменско во Охрид (1863/4 
г.), каде во обликување на иконографија�а �овеќе се 
наклонува кон с�ило� на средновековни�е сликари. 
Во секој случај, може да се �о�врди дека 
фрескоживо�исо� во црква�а Св. Ахилиј Лариски 
во село Требиш�е, �ре�с�авува уш�е едно мошне 
значајно иконографско и с�илско-ликовно дело за 
�ре�с�авување на високо�о ниво на квали�е� 
на Преродбенско�о сликарс�во, а секако и уш�е 
еден важен сегмен�, од обемно�о �воречко дело 
на најзначајнио� црковен сликар во XIX век на 
�ери�орија�а на Македонија, Дичо Зограф.

Viktorija Grozdanova- Kocevski, M.A.

The wall paintings at the 
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church of St. Achilles of 
Larisa, v. Trebište

Summary

A significant source for the existence of the village Tre-
bište and its development as a metoch of the monastery 
Bigorski are the Turkish census documents from the 
1467, where the village is noted under the name Trabš-
ta, and is said to belong to the Reka province. The later 
date on this metoch of Bigorski monastery are noted by 
the most -significant figure in the many centuries old 
existence of the monastery, the archimandrite Arsenij, 
(1807-1839) which in the Annual balance on the work of 
the monastery for the period between 1807-1838, stated 
many details that connect the monastery to this meto-
chion at the village Trebište.
At the 1840 in Trebište was also built a church dedicat-
ed to St. Achilles, episcope of the city of Larisa and one 
of the 315 church fathers at the First Ecumenical coun-
cil in Nicaea at the 325. The year of the building of the 
church is confirmed by the donors’ inscription, written 
on the capitol of the south-western pillar of the nave of 
the church, where is stated the year in which the church 
was built-1840 and the name of the than epitrop of the 
church the priest Vasilie.  It is unusual that the name of 
the then archimandrite is not mentioned, but because 
after the death of Arsenij in June 1839, and in the next 
three years there were no conditions for his replace-
ment, the activities at the monastery and the metochs’ 
were left to the epitropes. 
After a decade of the building of the temple, the great 
Dičo Zograf starts with decorating the walls of the 
church with frescoes, which is confirmed by the donors’ 
inscription at the western side of the nave, and from 
which we learn that the painting of the temple was fin-
ished on 8th of June 1850, at the time of Debar’s epis-
cope Miletij and the abbot of the Bigorski monastery 
Joakim. For the frescoes at the dome and the domed 
area, finances were donated by Jovan Veljanovič, and for 
the southern and the north wall of the nave the monk 
Teodosij. It is necessary that we note that in few occa-
sions at the period from 1849 to 1861, Dičo Zograf also 
painted the throne icons for the iconostases and the 

cross over the bishops’ throne. 
The architectural solution of the church characteriz-
es with a concept typical for the majority of the sacral 
buildings from the XIX century in western Macedonia- 
one nave building with arcade-connected pilasters, cen-
tral-placed dome with four windows on an octagonal 
vestibule, and a gallery on the floor at the western side. 
The iconographical program Dičo Zograf implements 
on the dome, the under-dome area, northern and 
southern wall of the nave, the area under the gallery at 
the western side, niche at the prothesis and the vault 
of the altar area. At the top of the dome dominates 
the bust representation of Jesus Christ “Pantocrator” 
in a ring around Christ is presented the Devine litur-
gy and in the tambour of the dome are presented 16 
prophets and 16 righteous. At the under-dome area as 
usual are the presentations of the four Evangelists. On 
the north-east i.e. south-eastern area under the dome 
are presented John and Mathew, and at the north-west 
i.e. south-western are Lucas and Marko. Between the 
n/w and the s/w area is presented Christ”Mandilion” 
between the n/e and n/w area is depicted the Resur-
rection of Christ. The arched space of the second zone 
of the southern wall was deviated to the depictions of 
holy martyrs and unmercenary healers “anargiriti”: 
the youthful martyr Sergij, the anargirit Pantelejmon, 
st. Ermolai, the frontal archbishops’ presentation of st. 
Meletij, the two anargiriti from Asia Minor Cosmo and 
Damian and the row end with st. Mamant. Above win-
dow area of the both windows are decorated with floral 
red cross in a circle, and under the windows are painted 
blue with vegetable ornaments. 
The arch of the northern wall completely arches the 
composition of the Annunciation of the Virgin, and at 
the western side of the church under the floor gallery is 
the depiction of the Dormition of the Virgin. 
Across the width of the southern arch (e/w) are depict-
ed five medallions with bust depictions of apostles from 
the group of 70 apostles: Nicholas, Varnav, Tihik, Timon 
and Kleopa. On the opposite side across the width of the 
northern arch (e/w) are depicted four more medallions 
with depictions of apostles: Apelij, Karp, Stahij and 
Kifa, and the central place above the window occupies 
the representation of Savaot.
The scheme of the iconographic repertoire at the first 
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zone on the northern and southern wall is formed with 
saintly depictions in full length, and according to some 
of the iconographic elements it is necessary to note that 
the present condition is a work of a less skilled zograf, 
which during the mapping nevertheless maintained 
the contours of Dičo’s paintings. The group of saintly 
depictions on the northern wall (e/w) starts with st. 
Nicholas than follows st. Athanasius, the holy warriors 
George and Demetrius, st. Triphun and the martyr 
st.Paraskeva. On the southern side of the north-western 
pillar is the presentation of st. Varvara. On the southern 
wall is depicted a group of archbishops starting with 
the patron of the church st. Achill of Larisa at the east-
ern side, next to him st. Pachomius the Great, st. John 
Chrisostom st. Basil the great and st. Gregory Theolo-
gian. At the northern side of the north-western pillar 
is depicted st. Ekaterina. At the arch of the altar area 
are depicted two youthful saintly representations of 
deacons in medallions. Southern is the representation 
of the archdeacon Stephen and although the signature 
of the deacon at the northern side is ruined according 
to the detailed iconographic description of the deacons 
at the Herminie of Dičo Zograf, we can suppose that it 
is the representation of the deacon Parmen. The dis-
play of the iconographic repertoire at the church ends 
with the paintings at the niche of the proteases of the 
altar area where at the center is depicted the Lament 
of Christ- Pieta, and in the lower part of the niche be-
tween 14 painted pillars are written the names of the 
dead clerk and other which are emeritus for the build-
ing of the church. After the cleaning of the text it can be 
read amongst the many names, Dičo also left his own, 
and he also mentions his children and parents. Noted 
also are the names of the clerks who helped since the 
preparations for the building of the temple, and they 
also held services at the Bigorski monastery: the arch-
bishop Meletij, archimandrite Arsenij, archimandrite 
Joachim, monk Theodosius and monk Seraphim. As we 
saw previously at the donors’ inscription written under 
the floor gallery, again are mentioned the names of few 
of the previously mentioned persons, and that is inevi-
table because of their huge importance in the building 
and developing of the metochs.
With the presentation of the frescoes at the altar area 
we conclude the detailed iconographical analysis of the 

program scheme at the temple by which can be con-
cluded that the concept and the choice of the themes 
and the single depictions without any bigger declina-
tions is usual for decorating the churches at the XIX 
century, moreover for the well known rich opus of Dičo 
Zograf. According to the stylistic and artistic features 
the painted decoration at St. Achilles mostly resembles 
like the earlier works of Dičo at the church of St. George 
at the village Rajčica (1848/52) but also the themes at 
the altar of the church of the Virgin, Kičevo (1852) where 
recognizable is huge influence of the western iconogra-
phy, and it defers in the approach he cherishes in the 
later works such as the church of st. Nichilas Gerakomi-
ja Ohrid (1864) as well as his biggest work in the do-
main of wall-paintings the church of the Dormition of 
the Virgin at Kamensko in Ohrid (1863/64) where in the 
profiling of the iconography he leans mostly to the style 
of the medieval painters. 
In any case can be confirmed that the fresco-writings at 
the church of st. Achilles of  Larisa at the village Trebište 
presents another one very significant  iconographical 
and stylistic work of art in the presentation of the high 
quality of the art of the renaissance, and of course one 
more important segment from the vast opus of the most 
important zograf in Macedonia from the XIX century, 
Dičo Zograf. 
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На околу 2 км североис�очно од село�о Небрегово 
се наоѓа Манас�иро� Св. Јован Крс�и�ел, Ме�ох 
на ис�оименио� Бигорски Манас�ир. Манас�и-
ро� долго време бил за�ус�ен, без у�о�ребливи 
објек�и, за да во 1970 год. �о иниција�ива на сел-
скио� Црковен одбор биде изградена нова црква, а 
�о�оа еден конак и камбанарија. Но, неколку деце-
нии �ред �оа, во за�ус�енио� Манас�ир, со ис-
ко�увања �ревземени од локално�о население биле 
о�криени ос�а�оци од �ос�ара црква (Т.1).

 
T. 1 Манас�ир Св. Јован Крс�и�ел кај с. Небрегово 

- �озиција на манас�иро� во однос на село�о 
Pl. 1 Monastery St. John the Baptist near village of 

Nebregovo - position of the monastery

Таа лежи околу 6-7 ме�ри југоис�очно од денеш-
на�а нова манас�ирска црква и е во сос�ојба на 
археолошки ос�а�оци. До денеска, црква�а не 
е целосно о�ко�ана, нејзина�а североис�очна и 
североза�адна с�рана сè уш�е се �од земја. Освен 
�оа, и о�ко�ани�е делови се нецелосно о�криени, 
делумно разурна�и и обрасна�и со веге�ација. Врз 
објек�о� не се изведени сис�ема�ски археолошки 
ис�ражувања ни�у конзервациски рабо�и за с�а-
билизирање на ослабени�е с�рук�ури и с�о�и-
рање на �она�амошно�о разградување. На�ро�ив, 

секоја година клима�ски�е фак�ори и веге�а-
ција�а сè �овеќе ги униш�уваа� ос�а�оци�е од 
ѕидови�е, како ш�о е случајо� со израсна�о�о 
дрво во јужнио� агол на црква�а ш�о целосно го 
има разорено ѕидо� во �ој дел (T.2).

 
T. 2 Денешна сос�ојба на с�ара�а црква во 

манас�иро� Св. Јован Крс�и�ел кај с. Небрегово
Pl. 2 Present state of the old church in the monastery 

St. John the Baptist near village Nebregovo

Заради �оа, нео�ходна е и�на �ревен�ивна 
заш�и�а на о�криени�е делови, конзервација на 
ис�и�е и сео�фа�но археолошко ис�ражување на 
објек�о� за да се о�крие неговио� целосен �лан. 
Освен �оа, црква�а досега не е ни�у докумен�и-

д-р Елизабе�а Каса�ова

Архиеконски осервации на сараа црква во 
Манасиро Св. Јован Крсиел

кај с. Небрегово, Прилеско
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рана ни�у научно ис�и�ана, со ш�о би се у�вр-
дила нејзина�а с�арос� и нејзино�о мес�о во 
бога�а�а хрис�ијанска �родукција во Ре�ублика 
Македонија.
Археолошки�е ос�а�оци од �ос�ара�а црква 
во Манас�иро� Св. Јован Крс�и�ел кај с. Небре-
гово ни даваа� одредена нецелосна слика за �рво-
би�на�а градба. Плано� на објек�о� се �ро�ега 
во �равец североза�ад – југоис�ок. О�криени�е 
делови содржа� �ри �рос�ории, а �оа се наос со 
ол�арски �рос�ор, нар�екс (�ри�ра�а) и јужен 
кораб. Она ш�о со сигурнос� ни го соо�ш�ува 
�ос�ојна�а сос�ојба е дека објек�о� имал најмал-
ку две градежни фази.
Денешна�а сос�ојба на наосо� �ре�с�авува ед-
нос�авен, �риближно �равоаголен �рос�ор со 
димензии 453/643/440/640 см. Во него се влегува низ 
еден о�вор на североза�аднио� ѕид од с�рана�а 
на нар�ексо�, со широчина од 108 см и од југоза�ад-
на�а с�рана, низ еден �оширок о�вор кој денеска 
изнесува 163-172 см. Во �одо� на овој југоза�аден 
о�вор се наоѓа еден моноли�ен камен блок во улога 
на �раг, со димензии од 110/81 см ш�о укажува дека 
највероја�но, �оа била �рвоби�на�а димензија на 
овој влез ш�о �одоцна е �роширен. На североис�оч-
нио� ѕид од наосо� се наоѓа една ниша широка 88 
см и длабока 33 см, но �о сè изгледа �оа е некогашен 
о�вор, �одоцна заѕидан ш�о го �оврзувал наосо� 
со �рос�орија на североис�очна�а с�рана. За жал, 
цела�а �аа с�рана на црква�а е сè уш�е �од земја, 
�а не може со сигурнос� да се каже дали и каква 
�рос�орија �аму имало (T.3-T.4).

 
T. 3 Основа - �ос�ојна сос�ојба со мерки

Pl. 3 Ground floor - present state with measurements

 
T. 4 Денешна сос�ојба на с�ара�а црква - основа и 

�ресеци
Pl. 4 The old church today - ground floor and sections

На југоис�очна�а с�рана од наосо� е оформен 
малку невообичаен ол�арски �рос�ор. Тој е с�ес-
не� за �о 40-�ина см од две�е с�рани со ѕид-
на маса и во длабочина од 100 см �ра�езоидно се 
�ос�еснува, за да оформи фрон� од вку�но 320 см. 
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На �ој југоис�очен фрон� во дебелина�а на ѕидо� 
цен�рално е в�ишана мала а�сида со вку�на широ-
чина од 148 см и длабочина од 72 см. Полукружна�а 
а�сида е оформена на околу 90 см над ниво�о на 
�одо�, �ака ш�о �ара�е�на�а рамнина воедно 
служела како ол�ар (чесна �р�еза). Северно до а�-
сида�а е изведена мала �ли�ка �равоаголна ниша 
во улога на �ро�езис. Она ш�о �ука е ин�ересно е 
невообичаено дебелио� а�сиден ѕид ш�о изнесува 
174 см, �ака ш�о мала�а вна�решна а�сида �ре-
раснува во голема �олукружна форма надоврзана на 
југоис�очна�а с�рана, во речиси цела�а широчи-
на на наосо�. Оваа дебелина на а�сиднио� ѕид ш�о 
е двојно �оголема од ос�ана�и�е ѕидови на наосо� 
(85 см), како и нејзина�а голема надворешна мани-
фес�ација, укажуваа� дека ол�арскио� �рос�ор е 
радикално �реобликуван �ри некоја обнова на црк-
ва�а (Т.5).

T. 5 Поглед кон ол�аро�
Pl. 5 View toward the altar

Нар�ексо� на црква�а се надоврзува на наосо� 
во цела�а негова широчина од североза�адна�а 
с�рана. Тој �ре�с�авува не многу голем �рос�ор 
со �риближно �равоаголна форма и димензии 
463/263/453/266 см. Во оваа �рос�орија денес се 
�рис�а�ува од југоза�адна�а с�рана низ о�вор со 
широчина од 101 см, а на соседнио� југоис�очен ѕид 
се наоѓа о�воро� ш�о го �оврзува со наосо�. Пре-
ос�ана�и�е два ѕида на нар�ексо� денес се целос-
но �олни, но на нив јасно се �ре�ознаваа� рабови 
на некогашни о�вори. На средина�а од североис-
�очнио� ѕид на нар�ексо� има заѕидан о�вор со 
широчина од 100 см, иден�ичен со оној на југоза�ад-

на�а с�рана и �ој, некогаш, го �оврзувал нар�ек-
со� со североис�очнио� дел на црква�а (денес сè 
уш�е �од земја). За разлика од овие �ри еднос�ав-
ни о�вори, на североза�аднио� ѕид на нар�ексо� 
се рас�ознаваа� фуги од заѕидан о�вор со широчи-
на од 321 см, ш�о укажува дека на �аа с�рана се на-
оѓал главнио� влез во црква�а обликуван како еден 
широк �ремин, највероја�но во вид на �рибилон 
(�рифорален о�вор) (T. 6).

T. 6 Поглед во нар�ексо� кон влезна�а југоза�адна 
с�рана

Pl. 6 View in the narthex toward the entrance on the 
southwest side

Присус�во�о на голем број елемен�и од кон-
с�рук�ивна и декора�ивна камена �лас�ика во 
црква�а и во дворо� на Манас�иро�, оди во �ри-
лог на размислување�о дека широкио� �ремин на 
североза�адна�а с�рана од црква�а бил разделен 
со два с�олба крунисани со декорирани ка�и�ели 
(T. 7). 
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T. 7 Конс�рук�ивна и декора�ивна камена 
�лас�ика �ронајдена на локали�е�о�

Pl. 7 Constructive and decorative stone elements found 
on the site

На југоза�адна�а с�рана на црква�а се наоѓа 
�ре�а�а засега о�криена �рос�орија, во вид на 
издолжен кораб, ш�о соодве�с�вува на вку�на�а 
должина на наосо� и нар�ексо�. Југоза�аднио� 
и југоис�очнио� ѕид на оваа �рос�орија се мно-
гу малку сочувани во височина – само десе�ина 
сан�име�ри над �ерено� во вна�решнос�а, а 
до�олни�елно �ие се разрушени и зарасна�и со 
веге�ација ш�о �о�речува во јасно�о чи�ање на 
с�рук�ура�а на овој дел од црква�а. Особено е 
ош�е�ен јужнио� агол со израсна�о�о дрво во 
самио� ѕид, �а не може со сигурнос� да се у�врди 
�ој дел од �лано�. Од видливи�е ѕидови на �рос�о-
рија�а, засега може да се каже дека �оа е еден из-
должен �равоаголен �рос�ор, со димензии од околу 
343/1053 см. Од мали�е ос�а�оци на југоис�оч-
на�а с�рана може да се забележи а�сидно длаб-
нување коеш�о се надоврзува на �равоаголнио� 
�рос�ор, а каква е надворешна�а линија на �ој 
а�сиден ѕид не може �очно да се види, заради с�ом-
на�и�е ош�е�увања на �ој дел. Прис�а�о� до 
оваа �рос�орија е од североза�адна�а с�рана, низ 
о�вор со ширина од 127 см, а �реку два�а о�вори на 
североис�очнио� ѕид �аа се �оврзува со нар�ек-
со� и наосо� на црква�а. Југоза�аднио� ѕид на 
корабо� од надворешна�а с�рана има еден добро 
видлив �илас�ер со димензии 47/95 см �ос�авен на 
средина�а од должина�а, а можно е ис� �аков да 
има и југоис�очно од него на околу 320 см. Северо-
за�аднио� агол на надворешнио� ѕид ис�о �ака е 

разрушен и за�ру�ан, �а не може со сигурнос� да 
се види дали �родолжува кон североза�ад, ш�о е ва-
жен �ода�ок за можно�о �ос�оење на уш�е една 
�рос�орија на �аа с�рана од црква�а, во вид на 
егзонар�екс или влезен �рем.
Ниво�о и обрабо�ка�а на �одови�е во си�е �ри 
�рос�ории не се �озна�и, бидејќи �ие сè уш�е се 
�окриени со слој од земја и веге�ација. Единс�вен 
�оден елемен� е каменио� �раг на југоза�аднио� 
влез во наосо�, с�оред ш�о �риближно може да се 
�ре��ос�ави ко�а�а на �одови�е.
Во однос на вер�икалнио� �лан на црква�а и нејзи-
на�а горна конс�рукција, сочувани�е археолошки 
ос�а�оци не даваа� многу �ода�оци. Ѕидови�е во 
наосо� и нар�ексо� се сочувани до висина од околу 
140 см од ниво�о на �ерено� во вна�решнос�а на 
градба�а, додека надворешни�е с�рани �омалку 
се видливи заради благо наклоне�ио� �ерен и на-
си�и�е од земја �од кои сè уш�е се крие целоснио� 
габари� на црква�а. Кај јужнио� кораб, како ш�о 
веќе нас�оменавме, ѕидови�е се минимално сочу-
вани во висина, единс�вено југоза�аднио� ѕид, 
заради искосенос�а на �ерено� од надворешна�а 
с�рана има видлива висина од околу 60-70 см.
Сочувани�е ѕидови на црква�а конс�рук�ивно се 
изведени само од камен, различен �о форма и голе-
мина, сложен во не�равилен ред и �оврзан со варов 
мал�ер. Дебелина�а на �овеќе�о ѕидови е ис�а и 
изнесува 85 см, освен североза�аднио� ѕид ш�о из-
несува 75 см и необичнио� а�сиден ѕид ш�о изнесу-
ва 174 см. Видливи�е делови од ѕидови�е се целосно 
соголени од секакви �окривни мал�ери, а во најго-
лем дел е еродиран и врзувачкио� мал�ер меѓу ка-
мења�а, �ака ш�о фуги�е меѓу нив се широки и 
длабоки. Ова особено е изразено на �огорни�е сло-
еви од ѕидано�о. Заради ова с�абилнос�а на ѕидо-
ви�е до�олни�елно е загрозена и има о�аснос� 
од �она�амошно разградување на и онака, скром-
ни�е ос�а�оци. На �овеќе мес�а веќе е нас�ана�о 
о��аѓање на цели камени блокови од с�рук�ура�а 
на ѕидо�, како ш�о се вна�решни�е с�рани на на-
осо�. Во �одобра сос�ојба на зачуванос� се најдо-
лни�е зони на ѕидови�е, делумно сè уш�е �окриени 
со земја, каде ш�о може да се забележа� и ос�а�оци 
од фрескосликарс�во. Овие сочувани фрагмен�и се 
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минимални и не можа� да дада� никакви �ода�о-
ци за нивнио� квали�е�, содржина или време�о 
на создавање. Но, она ш�о е сигурно е дека ѕидо-
ви�е на црква�а биле мал�ерисани и живо�исани.

При иско�увања�а на црква�а во разруше-
нио� ма�еријал се �ронајдени и �овеќе �арчиња од 
конс�рук�ивна и декора�ивна камена �лас�ика 
како: делови од с�олбови, ка�и�ели, венци, ка�и�е-
ли од менои, иконос�асно с�ол�че и сл. Некои од 
овие елемен�и се добро сочувани и со јасно видли-
ва �рофилација и декорација од хрис�ијанска�а 
�ема�ика, а �овеќе�о се искршени на �омали дело-
ви и со ош�е�ена декорација. Она ш�о е �оважно, 
како сознание од досега о�криени�е фрагмен�и е 
дека црква�а, �окрај со живо�ис, била украсена и со 
бога�а камена �лас�ика (T.8).
Пода�оци за време�о на градење на оваа с�а-
ра црква во Манас�иро� Св. Јован Крс�и�ел кај 

с. Небрегово не �ос�оја�. Од досега о�криени�е 
ма�еријални ос�а�оци, ис�о �ака, не може да 
се каже од кога �аа �о�екнува. За нејзина�а ар-
хи�ек�ура може да се �осочуваа� �и�олошки ана-
логии ш�о �осредно ќе нè донеса� до нејзина�а 
с�арос�. Но �оа, во оваа фаза на �роучување�о 

би било не�о��олно, за�оа ш�о �од околни�е на-
си�и земја, со сигурнос�, се крија� уш�е делови од 
градба�а. Сè додека не се у�врди целоснио� �лан 
на црква�а или евен�уално, се о�крија� некак-
ви ар�ефак�и од суш�инско значење и додека не 
се изврши �емелна анализа на архи�ек�онскио� 
скло�, нема да соо�ш�име никакви неиздржани 
�ре��ос�авки за нејзина�а с�арос�. Единс�ве-
но, ш�о е сигурно од сочувани�е делови е дека оваа 
градба �рвично имала еден �оголем �лан, а �о�оа 
со низа на �ромени добила друг �оскромен �лан 
чииш�о ос�а�оци ги гледаме денес. Во секој случај, 
с�анува збор за с�ецифично решение на црква ш�о 
заслужува соодве�но внимание и свое мес�о во бо-
га�а�а ризница на црковно�о градежниш�во кај 
нас.

T. 8 Конс�рук�ивна и декора�ивна камена �лас�ика �ронајдена на локали�е�о�
Pl. 8 Constructive and decorative stone elements found on the site
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Elisabeth Kasapova, Ph.D

Architectural observations 
on the old church in the 
monastery St. John the 

Baptist in the Nebregovo 
village, Prilep 

Summary

At about 2 km northeast of the Nebregovo village is placed 
the monastery of St. John the Baptist, a metochion of the 
Bigorski monastery of St. John the Baptist. In the last 
century in the monastery with excavations undertaken 
by the local population were found remains of an older 
church. It lies southeast of the monastery’s church today 
is in a state of archaeological remains. To this day the 
church is not fully excavated, and the excavated parts 
are fully disclosed, partially destroyed and overgrown 
with vegetation. On the object has not been performed 
systematic archaeological researches or conservation 
works. Besides the church has not been documented 
or scientifically explored which would determine its age 
and its place in the rich Christian production in the 
country.
The exposed parts of the church containing three rooms; 
nave, an altar space, narthex and southern nave. One 
thing that the current situation is clearly telling us is 
the fact that the object had at least two building phases. 
Definite changes can be seen on the masonry of the walls 
(the openings) as well as in the reshaping of the altar 
space. From the preserved walls can be seen the way of 
masonry crafted with irregular syllable of stone and 
plastered finish of the walls which were decorated with 
frescos, as can be seen from the small, but significant 
remains of frescoes on the walls. Within the building 
they were used and a large number of decorative stone 
items decorated with Christian motifs.
By the excavated material remains of the old church 
so far cannot be told how old it is.  Its architecture 
and typological analogies can indirectly bring us to 

its age. But in this phase of exploration that would 
be incomplete, because under the ground mounds 
surrounding it there are certainly still hidden parts of 
the building.
Only after a complete excavation of the building and its 
thorough analysis would be more accurate to suggest 
possible dating of this interesting church.
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Ис�ориски�е извори за Бигорскио� Манас�ир 
Св. Јован Крс�и�ел од време�о на XVIII и XIX век, 
о�криваа� �овеќе �ода�оци за манас�ирски�е 
имо�и, особено негови�е ме�оси оформувани 
нај�рвин околу Манас�иро� и негова�а близина, 
Ме�охо� во село Требиш�е и Ме�охо� во 
Рајчица (Дебар), но и �одалеку во Елбасан или 
�риле�ско�о село Небрегово1. Проучување�о на 
бога�а�а архивска докумен�ација за �редели�е 
на с�рушки Дримкол доведе до о�кривање на 
значајни ис�ориски докумен�и �оврзани со 
ис�орија�а на Манас�иро� Св. Архангел Гаврил, 
�озна� како Манас�ирец, уш�е еден, досега малку 
�озна� Ме�ох на Бигорскио� Манас�ир Св. Јован 
Крс�и�ел. Во Ис�орискио� архив во Охрид, фонд 
Збирка Св. Никола с. Селце, 4.447 кутија 1. се чуваа� 
неколку оригинални докумен�и за изградба�а на 
Манас�иро� Св. Архангел Гаврил – Манас�ирец, 
негова�а изградба и црковен живо� во �ериодо� од 
1931г., �а сè до негово�о о�ожарување и ограбување 
во 1944 г. 
На 5км. северно од села�а Модрич и Дренок, 
�окрај граница�а со Ре�ублика Албанија која се 
с�уш�а на само 500м  �окрај  река�а Црвеница 
(Требишка река) и околу 7,5 км југоис�очно од 
село�о Џе�иш�е, над меснос�а „Три чешми” �окрај 
регионалнио� �а� С�руга-Дебар о�с�ојуваа� 
ос�а�оци�е од Манас�иро� Св. Архангел Гаврил. 
То�онимо� Манас�ирец чес�о е �рисутен во 
сакрална�а �о�ографија на Македонија и укажува 
на �ос�оење сакрален објек� од �ос�ар �ериод. 
Во  археолошка�а кар�а на Ре�ублика Македонија 
мес�о�о, односно локали�е�о� е евиден�иран 
1 За метохот во с. Требиште, К. Балабанов, Дали е оправдано 
основањето на Бигорскиот Манастир и сликањето на 
икната на Св. Јован да се поврзува со 1020 година? И 
неколку други прилози кон проучувањето на Бигорскиот 
Манастир, Културно наследство VI, Скопје 1975, 94-102.

како црква од среден век2.
Денес од некогашна�а црква о�с�ојуваа� 
делумно �адна�и�е масивни ѕидови,  урна�и 
во вна�решнос�а на храмо� заедно со �адна�а 
�окривна конс�рукција. Но и �окрај �оа, во целос� 
може да се согледаа� монумен�ални�е димензии 
на црква�а, вероја�но една од �оголеми�е во 
с�рушкио� крај од време�о на среднио� век  и 
време�о на обнова�а, од �рва�а �оловина на XX 
век. Прос�орна�а и архи�ек�онска �оделенос� на 
вна�решнио� �рос�ор најдобро се согледува низ 
единс�вена�а конце�ција на наосо� и ол�арнио� 
�рос�ор, како и негова�а функционална �оделенос� 
на а�сидален �рос�ор одвоен со камени ѕидни 
�овршини и лачни �ремини кон �роскомидија�а и 
ѓакониконо�.
Последно�о обновување на Манас�иро�, 
односно изградба�а на нова�а манас�ирска 
црква за�очнало во �ериод �омеѓу 1930-1932 г. До 
овој заклучок доаѓаме врз основа на �исмо�о на 
У�рава�а на Манас�иро� бр.2 од 9-22 јули 1937 
г. Писмо�о е упа�ено кон си�е инс�и�уции во 
о�ш�ини�е на Дебарскио� срез, со  укажување 
дека �ред 6-7 г., Манас�иро� Св. Архангел 
Гаврил е обновен, о�како �ред �овеќе години 
„азија�ски�е завојувачи до �емел го униш�иле“. 
Од с�арешина�а на Манас�иро�, а воедно и 
архиерејски намесник на градо� Дебар се бара да го 
искорис�а� својо� ав�ори�е� и да �ридонеса� 
за ш�о �омасовно �рисус�во на верници на дено� 
на Манас�ирска�а слава којаш�о се одржувала на 
26 јули, на �разнико� �осве�ен на Соборо� на Св. 
Архангел Гаврил3. 

2 Археолошка карта на Македонија, том 2,  Скопје 1996, 
3 4.447 кутија 1.66/97. ИАО.

Свеш�еник м-р Рис�е Наумоски

Манасиро Св. Архангел Гавриил (Манасирец, 
срушко) - Mеох на Бигорскио Манасир

Св. Јован Крсиел
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Изглед на Манас�иро� Св. Архангел Гавриил, 1932 
година

Од �о�исо� на целокупни�е движни и недвижни 
рабо�и ш�о го на�равила У�рава�а на 
Манас�иро� упа�ен до У�рава�а на О�ш�ина 
Манас�иречка, на ден 31.12. 1938 г., можеме да ја 
согледаме дека Манас�иро� до кров бил изграден 
од камен, крово� бил од ќерамиди, црква�а била 
долга 23 ме�ри, а широка 15 м. Тавано� бил од варов 
мал�ер, а во црква�а имало и дрвен иконос�ас4. 
Освен манас�ирска�а црква во дворо� на 
Манас�иро� имало и �омошни објек�и. Во 1936 
г. во круго� на манас�ирскио� двор се за�очнало 
со изградба на нов аја� �ред манас�ирска�а 
црква. Договоро� за изградба на овие објек�и го 
�о��ишале јеромонахо� Тадија, с�арешина на 
манас�иро� и ѕидаро� Вело По�овиќ од с. Луково. 
Договоро� е �о��ишан во осум �очки и �оа:
Вело се задолжува да изгради аја� �ред 
манас�ирска�а црква и �оа:
1. ширина на �ремо� колку и ширина�а на црква�а
2. должина на �ремо� 6 ме�ри
3. висина на ѕидо� �ри ме�ри �о �о�реба
4. да има две вра�и кон за�ад со свод, а с�рема север 
обични без свод
5. да имаа� че�ири �розори �о еден околу 
за�адна�а вра�а и два кон југ
4 4.447 кутија 1.47/48

6. вна�решно да се �ос�ави мес�о за че�ири 
дола�и
7. да се �ос�ава� �ојаси во висина на човек.
8. да се �ос�ава� �ојаси во висина на човек 
9. да има оџак со фурна во севернио� агол
10. да се �рифа�а� забелешки�е дадени од 
�реосвеш�енио� Владика
11. да се соѕида со �есок и мал�ер (со вар) ќе биде 
�ла�ено од кубен ме�ар 25 динари, а �ари�е ќе се 
�лаќаа� с�оред обрабо�ка�а.
Кон  рабо�ници с�арешина�а на Манас�иро� 
нема никаква обврска нив �реба да ги ис�ла�и 
главнио� мајс�ор, ѕидање�о било �рос�о со 
мал�ерисување и краен рок бил до �оче�око� на 
слава�а5.
Наредна�а 1937 година се за�очнало со уш�е една 
нова градба, а за ис�а�а бил �о��ишан договор 
�омеѓу С�иро Тимо�ијевиќ, архиерески намесник и 
Асим Џумерковиќ од с. Жи�оше за следно�о:
1. да се �одигне над ново�одигна�а �одрумска 
зграда уш�е една нова и �оа во висина �ри ме�ри 
од �ојаси�е до крово�
2. ѕидо� од за�ад да биде 0:60 м дебелина
3. југ и север да се ѕида 0: 50м
4. да се ос�ави чардак од 1: 20м
5. на чардако� да има диреци да бида� во размер за 
идни�е сводови
6. крово� да биде од ќерамиди со �лех да се �окрие 
да биде на две води со �олукалкани од две�е с�рани
7. од југ с�рема север да се ос�ави �о еден �розор со 
димензии 1,20x90м
8. за оваа рабо�а Манас�иро� го дава целио� 
ма�еријал освен дванаесе� диреци кои мајс�оро� 
�реба да ги исече од манас�ирска�а шума
9. за рабо�а�а ќе биде ис�ла�ено 1200 динари
10. ис�ла�а�а ќе се врши секоја недела �осле 
завршување на рабо�а�а
11. надзор ќе биде монахо� Михаило.
Договоро� е заверен на 10-23 авгус� 1937 г. �од бр.6 
�омеѓу свеш�енико� С�иро Тимо�ијевиќ, монахо� 
Михаило и мајс�оро� Асим Џумерковиќ6.
 Манас�иро� рас�олагал со голем имо�, 
ш�о се �о�врдува и од �исмо�о на У�рава�а на 
Манас�иро� бр.5 од 10 авгус� 1937 г. упа�ено до 
5 4.447 Кутија 1 192/232
6 4.447 Кутија 1 193/233
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надлежни�е во О�ш�ина�а Манас�иречка, за да 
се заведе во Ка�ас�арска�а управа. Граници�е 
на манас�ирскио� имо� се �ро�егале на север до 
река�а Црни Дрим, за�адно до државна�а граница 
со Албанија, северно до река�а Црвеница и јужно до 
о�ш�инска�а шума. Од �исмо�о може да согледаме 
дека за �очнос�а на граници�е се знае �реку с�о 
години, за ш�о �о�врдуваа� следниве сведоци: 
Јован По�овиќ свеш�еник од с. Селце, Кос�а Пејовиќ 
од с. Селци, Јован Тр�еновиќ свеш�еник од с. Дренок, 
Иван Пос�оловиќ од с. Дренок, Ан�онио Јовановиќ 
свеш�еник од с. Модрич и Крс�о Цацановиќ од с. 
Модрич. Во �исмено�о се бара од Ка�ас�арска�а 

управа да изврши �ремер, за да добија� �а�ија за 
манас�ирскио� имо�7.
По барање�о од Манас�ирска�а управа 
о�ш�ински�е влас�и од О�ш�ина Манас�иречка 
издаваа� �а�ија, со која во целос� се �о�врдува 
манас�ирскио� имо�, како ш�о било наведено 
во �ре�ходно�о барање8. Покрај овој имо� 
Манас�иро� во своја�а �облиска околина �оседувал 
еден кутел жи�арки, 1 хек�ар и 50 ари, �роцене�и 
на 750 динари и една �арцела овош�арник 30 ари, 
7 4.447 кутија 1.66/97
8 4.447 кутија 1.199/228-229

�роцене�а на 1050 динари9.
Во Манас�иро� се одвивал монашки живо� 
кон�инуирано �овеќе години, сè до негово�о 
о�ожарување во 1944 г. Во 1938 г. од с�рана 
на Архиерејска�а црковна влас� во Би�ола 
за с�арешина на Манас�иро� се �ос�авува 
јеромонахо� Тадија10. На ден 14.09.1938 г. во чин 
јероѓакон бил рако�оложен Михаило С�ојадиновиќ, 
собра� на Манас�иро�, кој неколку дена �одоцна, 
на 19.09 1938 г., бил рако�оложен во чин јеромонах, 
�о ш�о бил заминал во Манас�иро� Пречис�а 
Кичевска11. Во ис�а�а година јеромонахо� Јефрем, 
собра� на Поречкио� Манас�ир Св. Богородица, 

се �ридружил на Бра�с�во�о на Манас�иро� 
Св. Архангел Гаврил, Манас�ирец, �ри ш�о му 
била доделена и Гарска�а �арохија. Монахо� Илија 
Смиљковиќ на 7.06.1938 г. бил упа�ен во Зле�овско-
с�румичка�а Е�архија12.
Во 1939 г. се с�оменуваа� следниве монаси: 
јеромонах Тадиј роден 1903 г. којш�о ис�овремено 
ја о�служувал и Селечка�а �арохија, како и 

9 4.447 кутија 1.45/75
10 4.447 кутија 1.83/115
11 4.447 кутија 1.77/109
12 4.447 кутија 1.74/106

Гру�а од с. Дренок на дено� на храмова�а слава 1932 година
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монахо� А�анасије и монахиња�а Дарија13. Во 
ис�а�а година кон Манас�ирско�о бра�с�во 
се �риклучува на �ослушание ероѓаконо� Павле од 
Манас�иро� Св. Богородица-Јанковец14. Во 1939 
г. собра�о�, јеромонахо� Јефрем го на�уш�ил 
Манас�иро� �ри ш�о бил �ос�авен за с�арешина 
на Манас�иро� Св. Дими�рија во С�е�анци15.
Манас�иро� бил �осве�ен на Соборо� на Св. 
Архангел Гаврил, а Манас�ирска�а слава била на 
13/26 јули, ден �осве�ен на Св. Архангел Гаврил. 
На дено� на Манас�ирска�а слава најголема 
�осе�енос� имало од околни�е мес�а, Јабланица, 
Нерези, Безево, Пискупш�ина, Луково, Модрич, 
Дренок, Џе�иш�е и од градо� Дебар. С�оред 
кажувања на меш�ани�е, на �ој ден се собирале 
неколку илјади луѓе да се �омола� за здравје и 
с�асение, �ри ш�о следувала свечена манас�ирска 
�р�еза за си�е �рисутни, �осле која се одвивала 
о�ш�онародна веселба, со задолжи�елно �рисус�во 
на зурли�е од дебарскио� род на Мајовци16.
Манас�ирска�а управа грижливо вршела �о�ис на 
собрани�е �арични средс�ва од �родажба на свеќи 
и на�урални �редме�и ш�о ги носеле верници�е 
на дено� на Слава�а. Во 1937 г. манас�ирска�а 
комисија била во сос�ав: С�иро Тимо�ијевиќ, 
арх. намесник во Дебар, Тадије С�ојадиновиќ, 
јеромонах, Цве�ко Крс�иќ, �арох Гарски и С�иро 
Ѓени�аковиќ, �арох Рајчички кои го конс�а�ирале 
следно�о:
На с�оло� за �родавање свеќи бил и г. С�асоје 
Р. Симоновиќ, �ре�с�авник од О�ш�ина�а. 
Продадени биле 8 кг. свеќи, разни врс�и, за 843 
динари. На �асо� имало доброволен �рилог 1582 
динари. На икони�е имало 63,50 динари. Од 
моли�ви над болни 56 динари. Од жива с�ока едно 
мало јаре, две јагниња и �ри кокошки. Наведена�а 
сума во го�ово се �редава на нас�оја�елс�во�о на 
Манас�иро�17.
Наредна�а 1938 г. комисија�а била во ис�ио� 
сос�ав, �ри ш�о евиден�ирани се од �асо� од 

13 4.447 кутија 1.52/83
14 4.447 кутија 1.107/139/140
15 4.447 кутија 1.115/149
16 АРН. Аудио запис искажан од Здравко Јованоски 
роден 1945 во с. Модрич, живее во с. Враништа, син на 
свештеникот Милан Јованоски од с. Модрич.
17 4.447 кутија 1. 1/1

ручеко� 1865 динари, од свеќи 1000 динари, од 
икони 335 динари или вкупно 3190 динари. Подарено 
имало осум јагниња, �ри ли�ри зеј�ин и еден �ар 
�аф�и сребрени.
Во 1939 година евиден�ирани се следниве средс�ва: 
кај јеромонахо� Тадија го�овина 645,50 динари, од 
�родадени свеќи 1650,  �риход од �ас 1782 динари и 
92,50 албански �ари. Имало седум јагниња, че�ири 
јариња,  два �ара чора�и, една кошула и �ри 
�илиња.
За наредни�е години до 1944 година нема �ишани 
�ода�оци околу �риходи�е од манас�ирска�а слава, 
можеби, Манас�ирска�а управа во овие несигурни 
времиња и  не била во можнос� да ја организира, 
�оради ш�о, Манас�иро� за�аднал во финансиска 
криза. На ден 22.03.1940 г. Манас�ирска�а управа 
свесна за ова незавидна сос�ојба со до�ис се обраќа 
до Е�архии�е за собирање на доброволни средс�ва, 
бидејќи Манас�иро� е во голем долг и �оа, од 
�рирези 18.449,90 динари и �орези 15.000 динари. 
Тогашнио� с�арешина�а на Манас�иро�, 
монахо� Алексиј, бил убеден дека доколку не му 
се одобри финансиска �омош, Манас�иро� ќе 
�ро�адне18. 
На 15.07.1940 г. с�арешина�а на Манас�иро� 
Алексиј ис�раќа до�ис до Црковнио� суд во Би�ола, 
со кој бара да му биде ис�ла�ена �ла�а�а за 
Манас�иро� кој имал и �арохии, бидејќи ис�ио�, 
веќе �е� месеци не �римил �ла�а. Пона�аму, �ој 
укажува дека се наближува Манас�ирска�а слава 
и �ој ќе биде �ринуден да �обегне во шума, зош�о 
Судо� му бара 250 динари. Кажува дека ниш�о не е 
�осеано ни �осадено �оради �ешка�а финансиска 
сос�ојба, �ри ш�о ги бара членови�е на Судо� 
да дојда� �ри дена и да ја согледаа� �ешка�а 
економска сос�ојба на Манас�иро�19. На ден 
19.07.1940 г. со одобрение на Архиерејска�а влас� 
од Би�ола на Манас�иро� му се дос�авува книга 
за �рибирање на доброволни �рилози.
Вкупна�а вреднос� на осигури�елна�а �олиса на 
Манас�иро� изнесувала, за �врда�а градба 180.000 
динари, а на движни�е рабо�и биле �роцене�и 
на 20.000 динари, �ри ш�о се �о�врдува дека 
Манас�иро� не е задолжен �од хи�о�ека. 
18 4.447 кутија 1. 47/2
19 4.447 кутија 1.152/187
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Како ги �реживеал Манас�иро� �оследни�е 
че�ири години не знаеме. После рас�адо� на 
Кралска Југославија, Манас�иро� �о��аднал 
�од управа на О�ш�ина Манас�ирец, но сега �од 
и�алијанска окупација. Во овој �ериод монаси�е го 
на�уш�аа� Манас�иро� и се�а грижа за него ја 
�реземаа� свеш�еници�е од с. Модрич и с. Дренок. 
Последен свеш�еник кој богослужел во Манас�иро� 
есен�а 1944 г. е Милан Јованоски од с. Модрич, а 
кон крајо� на 1944 г. Манас�иро� бил за�ален и 
ограбен.  
Додека �раел �ожаро� селани�е од Модрич и 
Дренок се обидувале да го изгасна� но, единс�воно 
ш�о ус�еале да с�аса� биле неколкуте икони кои 
�о�оа, биле донесени во с. Модрич. Селани�е од 
Модрич на мес�о�о викано На�реслок на�равиле 
дрвен �араклис кој го �осве�иле на Св. Архангел 
Гаврил и каде ш�о ги �ос�авиле икони�е.  Проле��а 
1971г. �араклисо� бил о�ожарен, �ри ш�о, изгореле 
и зачувани�е икони од Манас�ирец20.
На 26.07.2000 год. Владика�а Дебарско- кичевски г. 
Тимо�еј го осве�и и го �оложи камен �емелнико� 
на Манас�ирска�а црква Св. Архангел Гаврил кој 
е во близина на с�ара�а црква, но изградба�а 
ос�ана нереализирана. Во 2014 г. бра�с�во�о од 
Бигорскио� Манас�ир Св. Јован Крс�и�ел, со 
ак� на денационализација го вра�и имо�о� �од 
свое владение, �ри ш�о се надеваме дека набрзо ќе 
никне уш�е еден �равославен све�илник на нашиве 
�рос�ори.

20 АРН.  Аудио  запис  искажан  од  Здравко  Јованоски 
роден  1945  во  с. Модрич,  живее  во  с.  Враништа  син  на 
свештеникот Милан Јованоски од с. Модрич.

Priest Riste Naumoski, M.A.

The Monastery of 
Archangel Gabriel 

(Manastirec village, 
Struga) – the Metochion 
of the Bigorski Monastery 

of St. John the Baptist

Summary

Studying the rich archival documentation for the Stru-
ga-Drimkol areas between the two world wars we came 
to important historical documents and information re-
lated to the history of the Monastery St. Archangel Ga-
briel, known as Manastirec, another so far little-known 
cloister of the Monastery St. John the Baptist-Bigorski
The monastery was restored after many centuries be-
tween 1930-1932 by the administration of the monas-
tery, consisted of prominent villagers from Modrič and 
Drenok. 
In the period up to the Second World War the monas-
tery restored and legally regulate the ownership of the 
great monastic property which disposal. Of a special ac-
count was the monastery’s name-day and revenue col-
lected on the day of the Synod of the Archangel Gabriel, 
13/26 July. The monastery documents listed the names 
of some of the monks who stayed at the monastery and 
for the priests from the nearby villages and Drenok 
Modrič who after the 1940 took care of the monastery.
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Илјадагодишна�а ис�орија на Бигорскио� 
Манас�ир Све�и Јован Крс�и�ел �ридонела 
голем дел од с�арини�е, �осебно уме�нички�е 
дела, вредни�е икони, с�аро�еча�ени�е книги и 
рако�иси, богослужбени �редме�и и ли�ургиски 
одежди, да с�ана� дел од бога�а�а манас�ирска 
ризница со особена кул�урно-ис�ориска вреднос�1. 
Уме�нички�е дела, фрески�е и икони�е од цркви�е, 
иконос�аси�е и �роскини�ари�е на ме�оси�е 
на Бигорскио� Манас�ир во Рајчица и Требиш�е, 
дебарско, чина� засебна целина ш�о до�рва ќе се 
вреднува и �роучува. Предизвик за ис�ражувачи�е 
ќе �ре�с�авува и с�ара�а, средновековна црква 
на ме�охо� во Небрегово, Приле�ско, од којаш�о, 
денес о�с�ојуваа� камени�е ѕидови, со �о некој мал 
фрагмен� на фрескоживо�ис. 
Меѓу уме�нички�е дела ш�о некогаш �ри�аѓале 
на ризница�а на Бигорскио� Манас�ир ја 
издвојуваме голема�а икона на �ла�но, Ерусалим, 
којаш�о до �ред извесно време се наоѓаше во 
Манас�иро� Трескавец2. Први�е сознанија за 
Ерусалимо� �о�екнуваа� од �ред В�ора�а 
све�ска војна, кога Милован Кокиќ објавува 
неколку за�иси и на��иси од �риле�ски�е цркви и 
1 В. Антиќ, Ракописна традиција во Бигорскиот Манастир, 
Бигорски  научен  собир,  I  ,  Гостивар  1971,  63-72;  В. 
Мошин, Словенски ракописи во Македонија, I, Скопје 1971, 
168-183;  З.Расолкоска-Николовска,  Неколку податоци 
од XVIII век за Манастирот Свети Јован Бигорски, 
Бигорски-научно-културни  собири  1974-1975,  Скопје 
1976, 87-101,  К. Балабанов,  Дали е оправдано основањето 
на Бигорскиот Манастир и сликањето на иконата 
посветена на Св. Јован да се поврзува со 1020 година? И 
неколку други прилози кон проучувањето на Бигорскиот 
Манастир,  Културно  наследство  VI,  Скопје  1975,  93-
105;  Н.  Целакоски, Најстариот поменик на Бигорскиот 
Манастир, Спомник CXXXI, САНУ, Одељење историских 
наука  књ.7,  Београд  1992,  221-239,  сл.1-58.   Манастирот 
Свети Јован Бигорски, Скопје 1994, 97-127, 191-214,  таб. 
XI-XXIII.;  В.  Поповска,  Коробар,  Иконописот во Охрид 
од XVIII век,  Скопје  2005,  105,  127-128,  130,  138,  148, 
152,  159;   Eadem, Иконописот на Бигорскиот Манастир 
во XVI-XVII век, претпоставена реконструкција, 
PATRIMONIUM  12,  Скопје  2014,  243-258,  сл.  1-17.
2  За  време  на  пожарот  во  2012  г.  Ерусалимот  беше 
дислоциран и сега се чува во депото на Завод и Музеј во 
Прилеп.

Манас�иро� Трескавец, меѓу кои и к�и�орскио� 
за�ис на јеромонахо� хаџи Сава3.  К�и�орскио� 
на��ис, �одоцна, го објавува и Асен Василиев, со 
укажување на зографо� Јанко Теодорович4. Но 
и �окрај овие �рвични сознанија, Бигорскио� 
Ерусалим од Трескавец ос�ана сосема не�озна� и 
не�роучен. Ова донекаде е разбирливо, ако се има во 
�редвид дека дури во �оследни�е неколку години се 
�ројави ин�ерес за ис�ражување на Ерусалими�е 
како уме�нички дела, бројни не само во Македонија 
�уку и во ос�ана�и�е �равославни балкански 
средини од време�о на XIX век5. Во Македонија 
досега се иден�ификувани околу че�ириесе�ина 
Ерусалими, меѓу кои Бигорскио� Ерусалим на хаџи 
Сава јеромонах е еден од најс�ари�е во кор�усо� 
на овие икони на �ла�но, �очно да�иран во 1800 
г.(a{w.) Покрај �оа, �ој �о свои�е димензии се 
вбројува во �омонумен�ални�е (184,5 x 163,5 см.), 
а од ас�ек� на уме�нички�е особенос�и, �осебно 
иконографски, ја о�сликува �ос�ара�а редакција 
на овие  икони на �ла�но од крајо� на XVIII и 
�оче�око� на XIX век. 
Ерусалими�е, всушнос� се икони на �ла�но кои 
�равославни�е �оклоници ги носеле со себе, како 
с�омен на својо� �рес�ој во Палес�ина, Све�а�а 
Земја и Ерусалим, с�омен на свое�о �оклонение на 
Хрис�овио� Гроб и други�е Све�и Мес�а кои �ие 
ги �осе�увале и �оминале на својо� �оклонички 
3 Зборник за историју Јужне Србије и суседних области, 
књ. I, ур. Р.М. Грујић, Скопље 1936, 272,  (М.Кокића)
4  Ас.  Василиев,  Български възрожденски майстори, 
София 1965, 541. 
5  Во  некои  балкански  историографии  многу  повеќе 
внимание  се  посвети  на  социолошко-културолошките 
и  религиозните  аспекти  на  поклоничките  патувања  во 
Палестина  и  Ерусалим  Светата  Земја,  засновани  на 
проучување  на  бројните  записи  и  дневнички  белешки 
на  поклониците.  Тие  записи  ја  пренесуваат  атмосферата 
во  која  се  подготвувале  поединци  и  семејства  за  патот 
на  поклонението,  но    и  религиозните  поттици  на 
Православните Христијани, длабоко всадени во традицијата 
на личната, приватна религиозност-побожност. Опширно, 
С.Гюрова, Н.Данова, Книга на българските хадџии, София 
1995, Книга на българските хадџии, второ преработено и 
допълнено издание, София 1995², passim.   

д-р Сашо Цве�ковски 

Бигорскио Ерусалим на хаџи Сава јеромонах 
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�а�, а во кои �о хрис�ијанска�а �радиција 
и верување, се случиле најзначајни�е нас�ани 
за�ишани во Све�о�о Писмо, С�арио� и Новио� 
Заве�6. Поради �оа, Ерусалими�е �ри�аѓаа� на 
ка�егорија на мемории односно еулогии-благослов 
од �оклоничко�о �а�ување во Све�а�а Земја7. 
О�ш�а карак�ерис�ика на овие особени икони 
на �ла�но е бројнос�а на сликани�е �ре�с�ави, 
�оединечни фигури и ком�озиции групирани во 

6 С.Гюрова, Н.Данова, Книга на българските хадџии, 5-28, 
31-92.
7  В.  Хан,  Значај палестинских еулогија и литургиских 
предмета за новију уметност код Срба (XVII-XVIII 
столећа), Зборник 5, Музеј примењене уметности, Београд 
1959, 48-54.

единс�вена целина, со средишно мес�о на градо� 
Ерусалим и негови�е Све�и Мес�а, �овеќе нас�ани 
од С�арио� Заве�, Евангелски новозаве�ни �еми 
�осве�ени на Хрис�ос и Богородица и В�оро�о 
Хрис�ово Пришес�вие.    
Си�е овие особенос�и ги содржи и Бигорскио� 
Ерусалим на хаџи Сава јеромонах. Оваа икона на 
�ла�но, скоро со квадра�на форма, содржи �овеќе 
�ема�ски целини, гру�ирани �о вер�икала од 

с�рани�е, на маргини�е, делувајќи како своевидна 
рамка и средишно со �ре�с�ава на С�рашнио� 
Суд во горнио� дел, �од него во средина�а на 
икона�а доминира схема�изирана�а слика 

сл.1. Ерусалим на хаџи Сава јеромонах, Бигорски Манас�ир 1800 г.(184,5x163,5 см.)
pic.1 Jerusalem from hajji Sava the monk, Bigorski monastery 1800, (184.5x163.5cm.) 
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на градо� Ерусалим, негови�е Све�и Мес�а, 
вна�ре и надвор од ѕидини�е. Значајно мес�о 
имаа� и �ре�с�ави�е �оврзани со Хрис�ос и 
Богородица, нивна�а генеалогија �редадена �реку 
С�арозаве�ни�е Пророци, Праоци и Праведници, 
А�ос�оли�е и во најдолна�а зона, �оединечни 
ком�озиции со �еми од С�арио� Заве� и 
Евангелски нас�ани. (сл.1)
Сложена�а с�рук�ура на Ерусалимо� конце�циски 
�регледно е �редадена и ком�онирана од веш�а�а 
зографска рака којаш�о ус�еала �рос�орно да 
го вкло�и во една лесно �регледна целина, со над 
с�о�ина ком�озиции и �оединечни Све�и�елски 
�ре�с�ави. (цр�.1)

 

Во горнио� дел на икона�а доминира �ре�с�ава�а 
на С�рашнио� Суд сигниран како (Vtoro Pri˘ùest-

vf’e), со Хрис�ос Великио� Архиереј седна� на 
раскошен �рес�ол, носен на облаци од Ангели и 
симболи на Евангелис�и�е, со црвен сакос, омофор 
на гради�е, надбедреник од десна�а с�рана, 
архиерејска ми�ра на глава�а, о�ворено Евангелие 
во една�а рака, а со друга�а благословува. Од две�е 
с�рани на Прес�оло� се Богородица и Св. Јован 
Пре�еча, како со �рекрс�ени раце на гради�е 
моли�вено се �оклонуваа� на Хрис�ос Великио� 
Архиереј. С�ранично седна�и на �рес�оли се 
А�ос�оли�е, �ридружувани од мнош�во Ангели и 
други Небесни Сили. (сл.2) 
Во долнио� дел од ком�озиција�а �од Хрис�овио� 
�рес�ол носен на облаци и �ридружуван од Ангели-

�рубачи излегува Рака�а Божја којаш�о го држи 
кан�аро� каде се мера� гревови�е на души�е, 

Цр�. 1. Бигорскио� Ерусалим на хаџи Сава јеромонах, 1800 г.( цр�еж Цве�лана Василеска ) 
Drowing.1 the Bigorski monastery of hajji Sava the monk, 1800 (drawing by Cvetlana Vasileska) 
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како и една млада машка фигура околу која се бора� 
Ангели и демони. Сама�а сцена е сигнирана како 
d$ùi‘ s$dõtsõ. Во дело� од �еколо� се наоѓа адска�а 
глава, со широко о�ворена ус�а во која се слева 
огнена�а адска�а река ш�о ги носи грешници�е, 
меѓу коиш�о �осебно се обележани само бога�ио� 
Лазар (bogati˘ Lazar¢) и грешнио� воденичар кој 
крадел од брашно�о ш�о го мелел (greùni˘ vod-
fncaro), како и ѓаволи�е ш�о ги �ри�искаа� и 
�уркаа� со �розабни ко�ја грешници�е во адо�. 
(сл.2)
Од десна�а с�рана на адо� е �ре�с�авена женска 

фигура, јавна�а на голем лав со круна на глава 
и чаша �одигна�а во рака, �ерсонификација на 
Земја�а, а зад неа живо�ни�е ш�о �од силина�а на 
ангелски�е �руби ги враќаа� �ела�а на мр�ви�е. 
Насликани се и води�е и море�о и неколку морски 
живо�ни ш�о ги враќаа� �ела�а на умрени�е, 
како и една женска фигура, �ерсонификација на 
Море�о, со круна на глава, како јава на големо 

морско живо�но.  Над нив е Архангело� Михаил 
(a. Mixaf’l¢)   со огнен меч во рака�а, Пророко� 
Мојсеј кој ги �редводи Евреи�е (p. Mwise’i 
oblf’caet¢ e’vrewv¢) и мачениш�во�о на Енох, 
�огубен од ан�ихрис�о� (antf’xrf’st¢ zakolõet¢ 
enwx¢) како и Пророко� Илија (prw{k¢ f’lf’a). Под 
овие �ре�с�ави, во неколку квадра�ни �олиња се 
�ре�с�авени Грешно�о ис�оведание и адски�е 
маки, црви�е ги јада�, �амана� грешни�е, 
адскио� с�уд и �емнина, како и вечнио� оган. 
(сл.3-4) 
Од десна�а с�рана на Хрис�овио� �рес�ол е 

рајска�а градина кон која се движа� �оворки 
�раведници, �редводени од А�ос�оло� Пе�ар 
којш�о со клучеви�е ги о�вора рајски�е, едемски 
�ор�и, а вна�ре во Рајска�а Градина се Авраам 
со негово�о �о�омс�во, Богородица на �рес�ол и 
Праведнио� разбојник со крс�о� во раце�е. (сл.5)   
Помеѓу А�ос�оли�е седна�и на високи �рес�оли, 
од десна�а с�рана на Хрис�овио� �рес�ол и 

сл.2. С�рашен суд, Хрис�ос Велики Архиереј, Богородица, Св. Јован Крс�и�ел, а�ос�оли, мерење на 
души�е(�сихос�асија) и адска�а глава.

pic.2 The Last Judgment, Christ Archbishop, the Virgin and st.John the Baptist, apostles, the “measuring” of the 
souls-psihostasios and the head of the hades (scull).
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�ре�с�ава�а на рајска�а градина и �оворка�а на 
�раведници�е, со црвени букви на зла�на �одлога 
е ис�ишано - Pridite blagoslovenfi otqa moegw 
nasled$fte vamfß. А на с�ро�ивна�а с�рана, над 
адо� и огнена�а река- idite ∑ mene proklõti-

fi $gotovanif diõvoflü em$... По надворешна�а 
рамка-бордура, на зелена основа со зла�ни букви е 
ис�ишано- s}tß  s}tß s}tß . G}sdy savawÏy ispol-
ny n{bo izemlõ slavyf tvoeõ w{sanna bß vyi‚nixy 
blagoslove’ny gradyf’i’. Во дело� на вна�решна�а 

Сл.3. С�рашен суд, адска�а глава, огнена�а адска река со грешници�е, де�ал
pic.3 The Last judgment, the head of the hades, the river of fire with the sinners, detail

Сл.4. С�рашан суд, грешно ис�оведание и с�рашни�е адски маки, де�ал
pic.4 The Last judgment, the false confession and the terrifying tortures in hell, detail 
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бордура-рамка од горна�а с�рана: kogdaje pr-
fidetß sy’fnß celovhceski vo slavh’ svoei’ i˘ vsis-
võtf’i˘ aggeli sß nimß mogda sõÏetß na prestolß, 
на десна�а с�рана од рамка�а: isotvor‚fmß zlaõ 
verjeifn, на лева�а с�рана на рамка�а: sl$‚ai’je 
slovesa moõ i vh’r$õ, �о долна�а вна�решна 
бордура: prf’detß jecasß vß onß jevsi vo grobh’ vs-
li‚av‚e glasß syfna bojfõ oji’v$tß sotvor‚omß 
blagaõ voskresenfõ jivota.ÒÛ.
Под �ре�с�ава�а на С�рашнио� Суд, во 
средишнио� дел на икона�а, Ерусалимо�, �оделени 
во �ри целини се �ре�с�авени сцени и �оединечни 
ликови на Све�ци �оврзани со Богородица, 
Све�ио� Град Ерусалим и околни�е Све�и Мес�а, 
како и сцени од живо�о� на Хрис�ос, негови�е 
с�радања и сцени од Воскресни�е у�рински 
Евангелија.
Средишнио� дел од овој визуелен �ри��их е издвоен 
од ос�ана�и�е целини со ис�ишување на �одолг 
�екс�, ш�о формира своевидна рамка. Текс�о� 
е ис�ишан со зла�ни букви на зелена основа: svõ-
ti’sõ svõti’sõ novyf’i fer$sali’me slava bo g{dnõ, на 
горна�а бордура, I tebh’ vozsfõ lik$i nyf’nh iø ve-

selisõ sf’wne. Tyfje cistaõ, �о десна�а бордура. 
Voskresenf’e xrfto{vo vidh’vùe pokloni’ msõ stom$ 
g{d$, �о лева�а бордура и fis$ edinom bezgrh’ùnom$ 
krs{t$ tvoem$ poklanõem se xr{ste., �о долна�а 
бордура. Во овој издвоен средишен �рос�ор 
насликани се ѕидини�е на градо�  Ерусалим, а 
�омеѓу нив и негови�е Све�и Мес�а, меѓу кои 
доминира Црква�а на Хрис�овио� Гроб, �редадена 
во �ресек со �осебно сликани нас�ани, Хрис�ово�о 
Рас�е�ие, Плоча�а на Хрис�ово�о о�лакување, 
Кувуклија�а со Све�ио� Оган и Ро�онда�а на 
Хрис�ово�о Воскресение, издвоени како најсве�и 
мес�а коиш�о �оклоници�е ги �осе�увале и во 
кои, за време на Велигденски�е Пос�и и �осебно 
С�расна�а Седмица, се одвивале �оржес�вени 
�роцесии ш�о аџии�е со возвишена �обожнос� ги 
�оминувале: мес�о�о на Хрис�ово�о Рас�е�ие и 
Плоча�а, Е�и�афо�, на кој Богородица и Све�и�е 
Жени Мироносици го о�лакувале Негово�о смр�но 
�ело, Црква�а на Хрис�овио� Гроб со Кувуклија�а 
и Ро�онда�а на Хрис�ово�о Воскресение. (сл.6) За 
особена живо�иснос� на оваа �ема�ска целина 
�ридонесува и сликање�о на �роцесии�е и служби�е 

Сл.5. С�рашен суд, �оворка на Све�ци �ред рајски�е вра�и,
pic.5  The last judgment, procession of saints in front of the heavens’ gates 
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коиш�о се одвиваа� во Црква�а на Хрис�овио� 
Гроб, украсена со бројни за�алени кандила и �осебно, 
Служба�а на Велика Сабо�а на која �ре�ходи 
чино� на дочеко� на Ерусалимскио� Па�ријарх, 
Вечерна�а Служба и о�ходо� околу црква�а ш�о 
дос�игнува кулминација кога клиро� и верници�е 
на рамена го носа� Па�ријархо�, од Параклисо� 
на Хрис�овио� Гроб, Кувуклија�а до ол�аро� на 
Црква�а на Воскресение�о, со за�алени свеќи од 
Божигро�скио� Живо�о�ворен Оган. (сл.6)
С�ранично се неколку барокно исцр�ани медалјони 
на до�ојасни �ре�с�ави на Евангелис�и�е и 

с�оечки фигури на Маченички�е Св. Варвара  
s. Varvara и Св. Ека�ерина s. Ekate’rfna. 
Вна�ре, меѓу камени�е ѕидини на Ерусалим и 
Најсве�и�е Мес�а, Црква�а на Хрис�овио� 
Гроб  во минија�ура, се насликани уш�е десе�ина 
ком�озиции и �оединечни фигури на Све�ци. Од 
десна�а с�рана, Сре�ение, �ри манас�ири со 
до�ојасни �ре�с�ави на нивни�е �а�рони, Св. 
Илија, Св. Недела и Архангело� Михаил. Над него 
Св. Георгиј како ја �рободува аждаја�а s. gewrg-
fi˘, до него �ре�с�ава на Воведение на Пресве�а 
Богородица, сцена сигнирана како staõ sty-

Сл.6. Ерусалим, негови�е ѕидини, све�и мес�а со црква�а на Хрис�овио� Гроб служба�а на Велика 
Сабо�а со изнесување на Све�ио� Огин, Воскресение�о Хрис�ово, �ророци во медаљони.

Pic.6 Jerusalem, its walls, holy places with the church of the Tomb of Christ, the service on Great Saturday carrying 
out the Holy fire, the Resurrection of Christ, prophets in medallions. 
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fx., и Жр�ва�а на Аврам. Меѓу две�е куполи на 
Црква�а на Хрис�овио� Гроб се фигури�е на 
Све�и�е Конс�ан�ин и Елена, s.konstantfn¢,s.
elena, и �ре�с�ава�а на Св. Дими�риј, како го 
�рободува Калојан s. Dimitrfõ.  Под него, во засебна 
декорирана рамка е с�радање�о на Че�ириесе��е 
Севас�иски Маченици на замрзна�о�о езеро, 
�од нив до�ојасна �ре�с�ава на Св. Јаков Бра� 
Божји, �рвио� Е�иско� на Ерусалим s. fakov¢., и 
средба�а на воскресна�ио� Хрис�ос со една од 
Мироносици�е, сигнирана m. nepre’kasafs (Не ме 
до�ирај). (сл.6)
Оваа средишна �ре�с�ава е о�кружена со �о шес� 
издолжени медалјони во кои се смес�ени до�ојасни 
фигури на С�арозаве�ни Пророци и Праведници. 
Од дена�а с�рана, Соломон (solomon), Арон (aar-
wn), Закхеј (zake’as), Јаков (fakw’v¢), Авакум (av-
vak$m), Захарија (zaxarf’as), а од лева�а Пророко� 
Давид (davf’d), Мојсеј (mwf’sf’e), Исаија (f’saf’as), Гедеон 
(gedewn), Малахиј (malaxf’as) и Данил (danf’l).
Лева�а с�рана од овој своевиден �ема�ски 
�ри��их е �осве�ена на Богородица. Во едно 
�равоаголно �оле �ре�с�авена е Богородица 

�ридружувана од че�ири�е Жени Мироносици 
mironosf’qyf th’ùf’t¢ pr{stf’õ b{qyf’., а околу, во 
дваесе� �омали медалјони �рес�авени се сцени 
од Ака�ис�о� на Богородица, Благовес�и�е на 
Богородица �ред Бунаро�, средба�а на Марија 
и Елисаве�а, �рекоро� на Јосиф, Тројца�а 
Мудреци, Рождес�во�о Хрис�ово, �оклонување 
на Мудреци�е, бегс�во�о на Јосиф и Марија 
во Еги�е�, Сре�ение�о Гос�одово, Раѓање�о 
Хрис�ово и некои сцени ш�о не се доволно јасни или 
�ак се �ов�оруваа�.(сл.7) Си�е сцени сигнирани се 
броеви a,v,g,d,e,z,i,Ï, f… вероја�но, со намера да 
се обележа� икоси�е и кондаци�е на Ака�ис�о�. .
 Друга�а, десна�а с�рана е �осве�ена на Хрис�ос, 
а во средишно�о �равоаголно �оле е �ре�с�ава�а 
на Издајс�во�о, односно Исмејување�о и 
Камшикување�о Хрис�ово сигнирано, Tog-
da pf’lat¢ poõt¢. f’}n˘sa. i b{i wgo. (сл.8) Околу, 
ис�о �ака во 20 медалјони, сцени од Хрис�овио� 
живо�, негови�е С�радања, Чуда и Параболи: 
Воскресение�о на Лазар (l), Цве�ници – Ваи (v), 
Тајна�а вечера (d), Миење на нозе�е (n), Моли�ва 
во Ге�симанија (p), Издајс�во�о Јудино (ip), 
Хрис�ос �ред Пила� (pil), Хрис�ос �ред Кајафа 
(k), Хрис�ос �ред Ана (n), Трикра�но�о Пе�рово 
одрекување (p), Камшикување (m), Поругание (§), 
Па�о� на Голго�а (far), Симнување од крс� (k), 
Осезание Томино (Ï), Неиден�ификувана сцена 
(pa), Хрис�ос и Самарјанка�а (s), Хрис�ос и Закхеј 
(z), Добрио� Самарјанин(§), Свадба�а во Кана (k).
Во долнио� сликан дел од Ерусалимо�, во 
�равоаголни �олиња, насликани се единаесе� 
ком�озиции, со �еми �осве�ени на Богородица, 
Хрис�ос и С�арозаве�нио� Ло�. Од лево 
најна�ред е сликано Ус�ение на Богородица ($spenf’e 
bogorodicne) со е�изода�а на нејзино�о Вознесение 
(voznesenf’e pr{tyf’õ b{qyf’.), Богородица Живоносен 
Ис�очник (Jivononfi istocnf’k¢). (сл.9)
Во најдолнио� регис�ар, во две издвоени �олиња, 
се вме�на�и �овеќе сцени �оврзани со циклусо� 
на С�арозаве�нио� Ло�. Во �рво�о �оле, 
Прекоро� на Аврам и ис�оведание�о на Ло� (is-
povedanf’e lwtovo), Ло� ги засадува две�е гламји 
и ги �олева со вода од река�а Јордан (napaõet¢ 
dre’vo), искушенија�а на Ло� со ѓаволо� кој му 

Сл.7. Богородица со жени Мироносици и дваесе� 
сцени од Ака�ис�о�.

pic.7 the Virgin with holy-women and twenty scenes 
from the Acatist
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ја �ие вода�а (dfavol¢ pf’et¢ vodf’.). Во в�оро�о 
�оле, царо� Соломон за�оведа да се исече дрво�о 
на Ло� (prorok¢ salamon¢) и двајца слуги го носа� 
исечено�о с�ебло. (сл.9)  Низа�а на ком�озиции 
�родолжува со О�лакување Хрис�ово (obvf‘tf‘e 
pla\anf‘qamf‘ i miropomazaiõ x{rta.), Па�о� на 
Голго�а (simon¢ kirenefski˘. Zavejdanf’e xr{stvo 
napropõtf‘e), Симнување од крс� (snitf’e),(сл. 10)  
Раѓање�о Хрис�ово со е�изода�а на убис�во�о 
на Ви�леемски�е деца (r{jvo xr{stvo), Св. Сава 
Ерусалимски и неговио� Манас�ир (st.sa’vvi) 
со �ре�с�ава на Крш�евање�о Хрис�ово и 
река�а Јордан (kre\enfe xr{stvo) со �огубување на 
Праоци�е во долнио� дел (zakolenf’e otqev¢).(сл. 

11)
Над овие две �оследни сцени насликани се и 
Воздигнување�о на Чеснио� Крс� (vozdvijenf’e 
casnago’ k{rsta) и Тројца�а Јерарси (s.vasilf’e, 
s.f’wan¢, s.glfgorf’e.).(сл.11)
Нај�осле, две низи од �о осум ком�озиции на 
маргини�е �о вер�икала ја за�вараа� сликана�а 
�ема�ика на Ерусалимо�. На лева�а маргина се 
че�ири ком�озиции од циклусо� на Создавање на 
све�о�, (циклус на шес�одневие�о), Оделување 
на Небо�о и Земја�а (odelenf’e vodi izemilõ), 
Создавање на Ева (sozdanf’e eva † adama), Грево� 
на Адам и Ева (prest$plenf’e zapovedf’ Bjf’õ), 
Прогонување од Рајо� (ispajdenf’e adamovo) (сл. 12). 

Сл.8. Исмејување (Поругание) Хрис�ово и дваесе� сцени во медањони од Големи�е �разници, С�радања�а 
и Воскресни�е у�рински Евангелија.

pic.8 the Mockery of Christ and twenty scenes in medallions from the Great festivals, the Passion and the morning 
Gospels of the Resurrection.
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Сл.9. Ус�ение и Вознесение на Богородица, Богородица Живоносен ис�очник, две сцени од живо�о� на 
с�арозаве�нио� Ло�.

pic.9 the Dormition and the Ascension of the Virgin, Virgin “Fountain of life” two scenes from the life of the old 
testimony Lot. 

Сл.10. О�лакување Хрис�ово, Па�о� на Голго�а, Симнување од Крс�о�.
pic.10  Lamentation of Christ, the Road to Golgotha, the removal of Christ’s body from the cross
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По�оа следуваа� �ри сцени �осве�ени на Св. Јован 
Пре�еча, Благовес�и�е на Захариј во храмо� (bla-
gove\enf’e zaxa’rfevo), Раѓање�о на Јован Пре�еча 
(r{jvo pretecevo) и Усекование ($sekkovenf’e pre-
tecevo). Најдолно�о �оле ја содржи �ре�с�ава�а 
како Зосим ја �ричес�ува Св. Марија Еги�е�ска 
(prfca\enf’e s{tfõ. Marf’õ) и смр��а на Св. Марија 
(pogrebenf’e marif’no). (сл. 13)
На с�ро�ивна�а десна маргина се �ре�с�авени 
По�о�о� и Ковчего� на Ное  (potop¢), Градење�о 

на Кула�а вавилонска (sograjdenf’e vavilo’na), 
Гос�ољубие�о Аврамово (gostolüvie avraamo’vo), 
Бегс�во�о на Ло� од Содом (bejanf’e lotovo sod-
oma i gomora) (сл.14), Вознесение�о на Пророк Илија 

(pr{k¢ f’lfa), С�радање�о на Архиѓаконо� С�ефан 
(s{. ste‘çan¢), Смр��а на Пророко� Исаија (pr{k¢ 
isaiõ‘), и Соно� на Варух (var$x¢), како �оследна 
сцена од десна�а с�рана (сл. 15). 
По должина�а на долна�а маргина, со зла�ни 
букви на зелена �озадина е ис�ишан к�и�орскио� 
на��ис, Sei.styfi˘. fer$salim¢ na xa∂i. papa.
sava.feromona’xa † styf. foan¢: deborski monas-
tyf’r¢. glagolemyfi. bigor¢. napisasõ. iz¢.
r$ki õnka Ïewdorovica. leta † xr{sta a{w. m{qa 
marta 28 (сл. 16). Во на��исо� јасно е за�ишано 

дека Ерусалимо� е на хаџи Сава јеромонах од 
Дебарскио� Манас�ир Св. Јован Бигорски, сликан 
од рака�а на Јанко Теодорович, со ис�ишана година 

Сл.11. Раѓање Хрис�ово со е�изода�а од Колежо� на ви�лаемски�е деца, Лавра�а на Св. Сава Освеш�ени, 
Крш�евање Хрис�ово и колежо� на оци�е, Воздигнување на Чеснио� Крс� и Три�е Јерарси.

pic.11. the Birth of Christ with the episode of the Slaughter of the children of Bethlehem, the lavra of st. Sava of 
Jerusalem, the Baptism of Christ and the slaughter of the fathers, the Hoist of the Holy Cross and the Three hier-

archs.  



453

Бигорски Mанас�ир Св. Јован Крс�и�ел

Сл.12. С�арозаве�ни сцени, Одвојување на 
земја�а и вода�а, Создавање�о на Ева и 

Првороднио� грев
pic.12  scenes from the Old Testament, the Separation 
of the earth from the water, the Creation of Adam and 

Eve and the Original Sin

Сл.13. Раѓање на Св. Јован Крс�и�ел, Усекование 
на Св. Јован Крс�и�ел, Причес�ување и смр�а на 

Св. Марија Еги�е�ска.
pic.13 the Birth of st. John the Baptist, Cutting of the 

Head of st. John the Baptist, the Communion and the 
death of st. Mary of Egypt
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и да�а, 1800 г., 28 мар�. Целосно сочуван на��ис 
кој е вис�инска ре�кос� кога с�анува збор за 
сликани Ерусалими. С�омнување�о на зографо� 
Јанко Теодорович којш�о го сликал Ерусалимо�, 
е ис�о �ака важен �ода�ок, бидејќи зографски�е 
�о��иси на Ерусалими�е многу ре�ко се 
ис�ишувале. 
Несомнено, дека во �ериодо� на XVIII и XIX 
век, кога доаѓа до забележи�елен �одем на 
�оклонички�е �а�увања во Све�а�а Земја, во 
самио� Ерусалим �ос�оеле бројни сликарски 
рабо�илници и зографи коиш�о сликале вакви 
икони на �ла�но. Во �оа време во Ерусалим 
сликање�о на овие икони била дејнос� ш�о бргу 
се развивала, а Ерусалими�е биле сериски сликани 
и �родавани за време на Велигденски�е Пос�и и 
денови�е �ред и �о Велигден. Сочувани се �овеќе 
за�иси на �оклоници кои во свои�е дневнички 
и биографски белешки о�ишале ав�ен�ични 
сведош�ва за живо�о� во Ерусалим за време 
на нивно�о �оклонение. На Ерусалими�е 
ш�о се сликале сериски, зографи�е обично 
ос�авале �разни декора�ивни �олиња, каде 
�одоцна се ис�ишувале �риложнички�е за�иси 
со имиња�а на �оклоници�е8. Токму �оради 
ваквио� начин на израбо�ка �роизлегуваа� и  
големи�е с�илски�е нерамномернос�и ш�о се 
забележуваа� на Ерусалими�е9.
Содржина�а и форма�а на к�и�орскио� 
на��ис од Бигорскио� Ерусалим укажува дека 
се рабо�и за �осебна нарачка на јеромонахо� 
Сава, ш�о �рак�икувале само �озаможни 
и �ообразовани �оклоници. Секако дека 
овие нарачки чинеле �оска�о, �а �онекогаш 

8 С.Гюрова, Н.Данова, Книга на българските  хадџии, 
68, 90.
9 Во овој период, крајот на XVIII и почетокот на XIX век, 
во  Ерусалим  постоеле  бројни  зографски  работилници 
и  зографи  коишто  ги  сликале  овие  икони  на  платно, 
Ерусалими,  за  Православните  поклоници  кои  во  сè 
поголем број пристигнувале во Ерусалим. Некои од нив 
биле  Православни  Христијани  со  арапско  потекло, 
наречени Мелкити. Потпис  на  еден  зограф  од  арапско 
потекло Ел Насир  е  сочуван  на  Ерусалимот  од Ливно 
(Босна),  кој  датира  од  1794  г.  (  Cf.  М.Катић, Четири 
Јерусалима  хаџиске  иконе из цркве Успења Пресвете 
Богородице  у Ливну,  Бања  Лука  2012,  16-17.),  како  и 
потписот  на  Исак  Халили  на  Ерусалимот  од  Старата 
Црква во Сремски Карловци (Cf. В. Хан, op.cit.,49, n.39.)

Сл.14. С�арозав�ни сцени, 
Ковчего� на Ное, Градење 
на кула�а Вавилонска и 
Гос�ољубие�о на Аврам

pic.14 scenes from the Old Testa-
ment, Noe’s ark, the Building of the 
tower of Babylon and the Hospitali-

ty of Abraham.

Сл.15. С�арозавени сцени, 
Бегс�во�о на Ло� со ќерки�е од 

Содома и Гомора, Вознесение�о на 
�ророко� Илија и Каменување на 

Првомаченико� С�ефан
pic.15 scenes from the Old Testament, 
the Escape of Lot and his daughters 
from Sodom and Gomorra, the As-

cension of the prophet Elijah and the 
stoning of the martyr Stephan. 
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дос�игнувале и до 1000 гроша10. 
Да�умо� ш�о е ис�ишан, 28 мар�, е �осебно 
ин�ересен и укажува дека Ерусалимо� е завршен 
�ред Велигден и �оче�око� на С�расна�а 
Седмица. Во 1800 година Велигден се славел на 20 
а�рил �о нов, односно 8 а�рил �о с�ар с�ил. По 
сè изгледа дека јеромонахо� Сава �рес�ојувал  
�одолг �ериод во Ерусалим и имал можнос�, да 
најде веш� и с�илски веќе �о��олно изграден 
зограф кој �о квали�е�о� на иконо�исо�, свои�е 
с�илско-ликовни и уме�нички особенос�и далеку 
се издвојувал меѓу �огашни�е ерусалимски 
сликари11. Ис�о�о се однесува и за квали�е�о� 
на �ла�но�о и сликарска�а �ос�а�ка, која од 
�ехнолошки ас�ек� е  бес�рекорно реализирана, 
ш�о до�ринесува и за сегашна�а добра сочуванос� 
на Ерусалимо�. Се�о ова Бигорскио� Ерусалим 
го чини единс�вен и го издвојува како еден од 
најубави�е и најре�резен�а�ивни�е во кор�усо� 
на овие сликани икони на �ла�но во Македонија12.

10 Од пишаните записи дознаваме дека цената на сериски 
сликаните Ерусалими, на кои подоцна само се допишувале 
имињата на поклониците,  во    зависност  од  големината и 
квалитетот  чинела  од  100  до  400  гроша,  додека  посебно 
нарачаните  Ерусалими  достигнувале  и  до  1000  гроша. 
Некои  од  поклониците  ги  нарачувале  Ерусалимите  и  до 
година дена пред да појдат за Светата Земја, (Cf.. С.Гюрова, 
Н.Данова, op.cit, 68.). 
11  За  организираноста  на  овие  работилници  и  нивните 
занаетчиски  и  уметнички  производи,  M.  Innerzeel,  Sou-
venirs of the Holy Land. The Production of Proskynetar-
ia in Jerusalem,  in.  Visual  Constructs  of  Jerusalim,  New 
York  2014,  463-470. Во Соборната Црква Св. Богородица 
во Скопје  се чувала икона на платно со претстава на Св. 
Трифун којашто била донесена од Ерусалим и на подарена 
на Црквата  од  еснафот  на меанџиите  во  1874  г. Особено 
интересно е, што на иконата имало и потпис на зографи, 
„Никола  и  Јосиф  од  Ерусалим”,  (Cf.  Р.  Груић,  Скопска 
митрополија, историјски преглед,  in. Споменица  српско-
православног саборног храма Свете Богородице у Скопљу 
1835-1935, Скопје 1935, 240; М.Ф. Јовановић, Православна 
саборна црква Свете Богородице у Скопљу, in. Споменица 
српско-православног саборног храма Свете Богородице у 
Скопљу 1835-1935, 395.). Овие зографи се потпишале и на 
иконата Воскресение Христово од Галеријата на икони во 
црквата Св. Никола во Куманово, (В. Поповска Коробар, Ј. 
Зисовска, Икони од кумановско во црквата Св. Никола во 
Куманово, Куманово 2000, 26, кат.15).
12 Во  црквата  Св.  Благовештение  во  Прилеп,  се  чуваат 
неколку  Ерусалими  коишто  по  своите  димензии  се 
поголеми од овој на  хаџи Сава од Бигорски (според свои 
теренски белешки), исто така во црквата Св. Богородица 
во Скопје, до пожарот во 1944 г., се чувале повеќе вакви 
икони на платно, Ерусалими, меѓу кои имало и со поголеми 
димензии (2,60 x 1,70; и 2,06 x 1,14), Cf. Споменица српско-
православног саборног храма Свете Богородице у Скопљу 
1835-1935, Скопје 1935, 414-415. (М.Ф. Јовановић)

Ис�орија�а на Бигорскио� Манас�ир Св. Јован 
Крс�и�ел од крајо� на XVIII и �рва�а �оловина на 
XIX век е означена со виден �одем којш�о се огледа во 
�овеќе�о големи  градежни и сликарски зафа�и во 
Манас�иро�, и во �роширување на манас�ирски�е 
добра и имо�и, со купување на земјишни �оседи и 
оформување на свои ме�оси во Рајчица и Требиш�е, 
a и обнова на ме�охо� во Небрегово, �риле�ско13. 
Ма�еријална�а зајакна�ос� на Манас�иро� 
овозможила и некои од монаси�е да �ојда� во 
Све�а�а Земја на �оклонение на Хрис�ов Гроб во 
Ерусалим и �о враќање, на свое�о монашко име ја 
додавале �и�ула�а - �рефиксо� хаџи.
Во ис�ориски�е за�иси, како и манас�ирски�е 
�оменици, од овој �ериод забележани се неколку 
монаси од Бра�с�во�о на Манас�иро� со �и�ула 
на аџија. Хаџи Тарасиј игумен и Архимандри�, 
современик на хаџи Сава, кој се с�оменува во 
за�исо� на две�е камени �лочи од 1795 г., хаџи 
Серафим, духовник на Манас�иро�, насликан во 
машка�а �р�езарија�а околу 1835 г., а �ре�ходно 
с�омна� во 1807 г., од игумено� Арсениј и хаџи 
Генадиј кој во 1838 г., од с�рана на Бра�с�во�о се 
�о��ишал на еден значаен докумен� �одго�вен 
од игумено� Арсениј.14 Покрај овие ис�акна�и 
членови на Бра�с�во�о на Манас�иро�, некако 
�одзаборавен и не�озна� ос�ана хаџи Сава 
јеромонах којш�о на самио� �оче�ок на XIX 
век, во 1800 год., враќајќи се од �оклонение во 
Све�а�а Земја и Хрис�овио� Живоносен Гроб, го 
донесува овој Ерусалим, како благослов, еулогиј, за 
Бигорскио� Манас�ир15.

13  К.  Балабанов,  op.cit.,  96-104,  сл.6-17;  А.  Николовски, 
Игумени, архимандрити, јеромонаси и монаси во 
манастирот Свети Јован Бигорски, in. Манастирот Свети 
Јован Бигорски, 129-140; Архимандрит и игумен Арсениј, 
175 години од неговото упокојување,  Бигорски манастир 
Св. Јован Крстител, 2015, passim.
14 К. Балабанов, op.cit., 96, 98, 104. Во еден од помениците 
на  Бигорскиот  Манастир  од  втората  половина  на  XIX 
век,  на  еден  од  листовите  (л.12)  се  запишани  исклучиво 
приложници  со  титула  на  поклоник-аџија. Исто  така,  тој 
што  ги  внесувал  имињата  на  приложниците,  оставил  и 
посебна забелешка со појаснување, како се стекнувала оваа 
титула  (В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија,  I,  
183.)
15 Во  католиконот  на Манастирот  Богородица Пречиста 
Кичевска се чува Ерусалимот на Архимандритот Симеон 
(Слзданоски)  кој  го  донел  во Манастирот  во  1858  г.,  по 
враќањето од поклонение во Светата Земја. С. Цветковски, 
Пречиста Кичевска, Охрид 2013, 48, 97.
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Кога Бигорскио� Ерусалим ќе го согледаме и 
с�оредиме со други�е Ерусалими од крајо� на XVIII 
и �оче�око� на XIX век, се наме�нува заклучоко� 
дека �ој не само ш�о е еден од најдобро сочувани�е, 
�уку и со најо�ширно сликана �ема�ика меѓу 
Ерусалими�е во Македонија. Согледано во една 
�оширока хронологија на сликани Ерусалими од 
крајо� на XVIII и �оче�око� на XIX век, �ој во 
суш�ина го �ов�орува ком�озицискио� образец 
којш�о во ерусалимски�е сликарски рабо�илници 
се дефинира до средина�а на XVIII век. Но она, �о 
ш�о овој Ерусалим е в�еча�лив и бес�рекорен, 
всушнос� е ком�онирање�о и рас�оредување�о 
на �ема�ски�е блокови во единс�вена и лесно 
�регледна целина16.
Симболично�о и �ема�ско јадро на Бигорскио� 
16 Искажани се мислења дека концепцијата за сликаните 
Ерусалими  е  преземена  од  руските  икони  коишто  од 
почетокот  на  XVII  век  во  голем  број  пристигнувале  во 
Ерусалимската  Патријаршија,  како  нарачки  на  високиот 
клир (Cf. A. Grabar, L’ exspansion da la peinture russe, An-
nales  de  l’  Institut  Kondakov  XI,  Beograd  1940,  74-76.), 
или  пак,  како  иконографски  образец  послужиле  дела  од 
графичката уметност и некој, сега веќе изгубен графички 
прототип (Cf. С. Петковић, Зидно сликарство на подручју 
Пећке патријаршије 1557-1614, Нови Сад 1965, 104.)  

Ерусалим е �риказо� на Све�ио� Град, Ерусалим 
и негови�е Најсве�и Мес�а, �осебно Црква�а на 
Хрис�овио� Гроб, Служба�а на Велика Сабо�а 
со �речеко� на Ерусалимскио� Па�ријарх и 
носење�о на Све�ио� Оган од Кувуклија�а.(сл. 
15) Насликани се и други Све�ињи околу Ерусалим, 
�озна�и библиски мес�а ш�о �оклоници�е 
ги �осе�увале за време на својо� �рес�ој во 
Палес�ина. Забележи�елно е дека �оголем �рос�ор 
е издвоен и за сликање на С�рашнио� Суд ш�о 
доминира во горнио� дел на икона�а, сликан 
екс�ензивно со �овеќе е�изоди и де�али, особено 
во дело� на �еколо� и адски�е маки. Ова е сосема 
разбирливо, бидејќи �омисла�а за В�оро�о 
Пришес�вие Хрис�ово била �осебно зас�а�ена во 
монашки�е средини и �ос�ојано о�оменувала, за 
смиренос� и ис�рајнос� во �одвиго� и моли�ва�а 
и �о��икнувала кон доблес�а на монахо�, како 
ис�олнение на Заве�о� и с�асение на душа�а на 
С�рашнио� Хрис�ов Суд.
С�арозаве�ни�е �еми се бројни и �оделени во 
циклуси или �ак, сликани како одвоени ком�озиции 

сл. 16. К�и�орски на��ис
pic.16 donors’ inscription
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групирани во идејни целини. Циклусо� на Создавање 
на Све�о�, �риказна�а за С�арозаве�нио� 
Ло�, Ковчего� на Ное и По�о�о�, Градење на 
Кула�а вавилонска, Гос�ољубие�о Аврамово се 
само дел од ова целина. Бројни се и �ре�с�ави�е 
на С�арозаве�ни Пророци и Праведници коиш�о 
го најавуваа� Хрис�ово�о доаѓање и секако, 
Богородица низ која ќе се ос�вари Ово�ло�ување�о. 
Богородица со Жени Мироносици и сцени од 
Ака�ис�о�, од една�а и Хрис�ос, со Негова�а 
генеалогија и �рикази од Живо�о�, С�радања�а 
од друга�а с�рана, ја заокружуваа� ова единс�вена 
идејна и иконографска целина.
Важно е да се ис�акне дека си�е на��иси и 
сигна�ури се ис�ишани на црковнословенски јазик, 
ш�о �ре�с�авува уш�е една би�на особенос� 
на Бигорско� Ерусалим. Словенско�о �о�екло 
на зографо� Јанко Теодорович и негово�о знаење 
на црковни, богослужбени �екс�ови ш�о ги 
ис�ишал околу одредени �ема�ски целини, само го 
надо�олнуваа� севку�нио� в�еча�ок. Но, не смееме 
да ја исклучиме можнос�а и  јеромонахо� Сава 
да учес�вувал во изборо� на овие богослужбени 
�екс�ови, бидејќи некои меѓу нив, многу ре�ко 
се ис�ишуваа� на сликани�е Ерусалими. Околу 
С�рашнио� Суд е ис�ишан �екс� од Евангелие�о 
од Јован 5, 16 и 5, 28 со есха�олошка коно�ација. 
Околу �ре�с�ава�а на Све�ио� Град и Црква�а 
на Хрис�овио� Гроб, каде се одвива најсве�ио� 
дел со �алење на Све�ио� Оган и се служи 
Велигденска�а У�рна Ли�ургија е Велигденскио� 
ирмос, деве��а�а �есна од Ка�авасија�а, Све�и се 
Све�и се Нови Ерусалиме17. Ос�ана�и�е �екс�ови 
се навис�ина ре�ки, а се замени од Ка�авасија�а 
на Велигденска�а служба и се чи�а �осле кондако�, 
икосо� и синаксаро� на Пасха, На Твојо� Крс� 
се �оклонуваме Хрис�е18. Ис�о�о се однесува и на 
Богородичинио� с�ихир, Све�илен егза�ос�олар 
којш�о се �ее во С�расна�а Седмица, од Велики 
Понеделник до Велики Че�вр�ок19.
Веќе рековме дека сликанио� Бигорски Ерусалим 
ја о�сликува редакција�а на  Ерусалими�е од 
крајо� на XVIII и �оче�око� на XIX век. Од овој 
17 Цветен Триод, Скопје 2009, 18, 30.
18 Casoslovß, Охрид 1997, 136.
19 Посен Триод, Скопје 2005, 771. 

�ериод да�ираа� и �овеќе�о Ерусалими досега 
о�криени во �овеќе балкански средини, Босна, 
Србија, Бугарија20. Но, �ред да нас�а�и време�о 
на сликани�е Ерусалими на �ла�но, �озна�и 
се и �римери на сликање на мо�иви од Све�и�е 
Мес�а и Ерусалим како фреско-икони, на ш�о 
укажува �римеро� од црква�а на Манас�иро� 
Пива 1604/6 г.21. Од крајо� на XVII век, сочуван е 
еден исклучи�елно важен за�ис ш�о говори за 
конци�ирање и сликање на најрани�е Ерусалими 
од крајо� на XVII век. Во �.н. Книга на �о� Данил 
или В�орио� ерусалимски рако�ис, сликарски 
�рирачник за зографи�е, нас�ана� 1674 г., зачуван 
е еден �одоцнежен за�ис на јеромонах Макариј, од 
1697 кој служел во Црква�а на Хрис�овио� Гроб 
и кој говори, за една слика со �риказ на Горен и 
Долен Ерусалим ш�о се чувала во Лавра�а на 
Све�и Сава близу Ерусалим ш�о �ој ја земал 
о��аму и ја „разделил” на собраќа�а јеромонаси, 
но чија �ре�с�ава била �ов�орно многу �а�и 
насликана од Ми�ро�оли�о� Тирски и Сидонски, 
кир Јоасаф, за о�ш�а корис� на Православни�е22. 
Како изгледала �аа �ре�с�ава на Горен и Долен 
Ерусалим којаш�о Макариј ја земал од Лавра�а на 
Св. Сава Освеш�ен во 1697 г. ќе ос�ане не�озна�о, 
бидејќи не е сочуван ниеден �римерок. Многу �овеќе 
се знае и може да се говори за сликани Ерусалими од 
в�ора�а �оловина на XVIII век, од кога да�ираа� 
и најс�ари�е досега сочувани �римери. Она ш�о е 
особено ин�ересно од овој ран �ериод, Ерусалими�е 
се корис�еле и како замена за сликана декорација 
во цркви�е, за ш�о сведочи Ерусалимо� на �ла�но 
од С�ара�а Црква во Сараево, со невероја�ни 
димензии, должина 5 м и широчина од 2,25 м. ш�о 

20  Р.Груић, Прилози за историју Србије у доба аустро-
угарске окупације (1817-1839), Споменик СКА LII, Београд 
1914,  113-128;  Ђ.  Мазалић,  Двије старе слике и њихов 
мајстор, Наше  старине  I, Сарајево  1953,  47-89,   В. Хан, 
Значај палестинских еулогија и литургиских предмета за 
новију уметност код Срба (XVII-XVIII столећа),  48-54; 
З.Кајмаковић,  Зидно сликарство у Босни и Херцеговини, 
Сарајево  1971,  290,  сл.244;  С.  Ракић,  Иконе Босне и 
Херцеговине (16-19. вијека),  Београд  1998,  296-298,  кат. 
180-182; М.Катић, Четири Јерусалима  хаџиске  иконе из 
цркве Успења Пресвете Богородица у Ливну, 3-41.
21  С.  Петковић,  Зидно сликарство на подручју Пећске 
патријаршије 1557-1614, 104-106.
22  М.  Медић,  Стари сликарски приручници II,  Београд 
2002, 299.
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го �окривал целио� за�аден ѕид на Црква�а23. 
Зографо� Јанко Теодорович вероја�но, ги знаел овие 
�ос�ари �радиции, но неговио� Ерусалим е одраз 
на современи�е �енденции и сликарски �екови 
во Ерусалим од крајо� на XVIII век, кога доаѓа и 
до конечно оформување на цврс�о �рограмско 
и иконографско јадро, ш�о во нареднио� век 
�ос�ојано, со незначи�елни о�с�а�ки, ќе се 
�ов�орува. Крајо� на XVIII век е �ериод кога се 
надминуваа� си�е колебања и ком�озициски 
о�с�а�увања околу сликање�о на одредени 
�ема�ски блокови, �осебно С�рашнио� Суд, ш�о 
се забележува на одреден број Ерусалими од овој 
�ериод24. Ако Бигорскио� Ерусалим го с�оредиме со 
�овеќе�о современи, како и со неш�о �ос�ари�е, 
од �оследни�е две децении на XVIII век, ќе видиме 
дека зографо� Јанко Теодорович, ос�варил 
исклучи�елно дело коеш�о далеку ги надминува 
дела�а од �ековна�а Ерусалимска �родукција. 
Неговио� ликовен сензибили�е�, бес�рекорнио� 
цр�еж и с�илскио� израз и �рилежнос�а на 
севкупнио� ликовен �рис�а�, го издвојуваа� во еден 
од водечки�е ерусалимски зографи на �ремино� 
од XVIII и XIX век, а Бигорскио� Ерусалим, еден 
од најубави�е и најре�резен�а�ивни�е. Како 
�ој с�асал до Манас�иро� Трескавец ос�анува 
не�озна�о. Но, може да се �ре��ос�ави дека 
јеромонахо� хаџи Сава, �о доаѓање�о од Ерусалим 
заминал во ме�охо� во Небрегово носејќи го со 
себе и Ерусалимо�, којш�о �одоцна, �о смр��а на 
хаџи Сава, во несигурни�е времиња на в�ора�а 
�оловина на XIX век бил �ренесен во Манас�иро� 
Трескавец, каде ш�о ос�анал �овеќе од еден век.   

Sasho Cvetkovski, Ph.D

The Jerusalem of the 
Bigorski Monastery, from 

Hajji Sava the monk
23 Ђ. Мазалић, op.cit, 60; З.Кајмаковић, op.cit., 290.
24 Неколку примери се објавени кај С. Ракић, op.cit., 296-
297, кат. 180-181.

 
Summary

In the rich treasury of valuable works of art from the 
monastery St. John the Baptist-Bigorski ranks one big 
(by its dimensions) painted icon on cloth Jerusalem, 
totally unknown and unstudied. From the city of Jeru-
salem it was rendered by the monk Hajji Sava in 1800, 
which later was found at the monastery Treskavec where 
it was noted by the researchers thanks to the donors’ 
inscription between the two world wars. During a fire 
in the monastery Treskavec 2012 the Jerusalem was dis-
located at the museum in Prilep. The Jerusalem from 
Bigorski monastery from Hajji Sava the monk is one of 
the oldest Jerusalem on record in Macedonia accurately 
dated at 1800, painted by the zograf Janko Teodorovič. 
In addition to that this Jerusalem is so far the largest in 
dimensions of 185.5 x 165.5. By its dimensions is the big-
gest icon on cloth and by its stylistic and iconographic 
artistry it reflects the redaction of the painted Jerusalem 
by the end of the eighteenth and nineteenth century. 
The Jerusalem from Bigorski monastery contains over 
hundreds of compositions and individually painted de-
pictions of saints grouped into thematic units on the 
Old Testament compositions, themes from the New Tes-
tament as well themes dedicated to Christ and the Vir-
gin, single depictions of Old Testament Prophets, the 
Righteous, Apostles, Evangelists and the composition of 
the Last judgment.
A specific feature of this Jerusalem is the inscription of 
multiple texts that are taken from the liturgy on the 
Great Saturday and the Resurrection of Christ and 
Slavic inscriptions on which are written the signatures 
of the compositions and the saints. The stylistic pecu-
liarities of the Jerusalem from the Bigorski monastery 
reveal the zograf Janko Teodorovič as one skillful paint-
er are emphasized sense of composing a large number 
of the scenes, in which sometimes even in miniature 
are depicted several tens of figures. In the spirit of his 
time, the end of the eighteenth and the beginning of 
the nineteenth century, on his work can also be seen in-
fluences of the baroque art through the high-lightened 
baroque decoration, but his stylistic expression deep-
ly rests upon the traditions of the late-Byzantine art. 
This is only (isolated) mentioning of the zograf Janko 
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Teodorovič, which without any doubt was one of the best 
which at that time painted in Jerusalem. Due to these 
artistic and culturally- historical value the Jerusalem 
from Bigorski monastery shall be allocated as one of the 
most beautiful and most valuable in the already rich 
collection of these interesting icons on cloth-Jerusalem  
in Macedonia. 
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Трудо� се осврнува на малку �озна�о�о бакрорезно 
графичко клише од Бигорскио� Манас�ир Св. 
Јован Крс�и�ел и на негови�е дирек�ни аналогии 
врзани за све�огорскио� Манас�ир Ивирон.
Значаен број �редме�и кои �о�екнуваа� од 
фондо� на �редвоенио� Црковен музеј во Ско�је, 
денес имаа� забележи�елно мес�о во Музејо� на 
Македонија, во оддело� за уме�нос�. Во 1941 г. за овој 
музеј �озна�ио� медиeвис� �рофесор Све�озар 
Радојчиќ �одго�вил и ка�алог на �редме�и�е1. Ова 
ре�ко издание и денес �ре�с�авува незаобиколна 
референца за �роучување на голем број екс�она�и 
од визан�искио� и �ос�визан�искио� �ериод 
кај нас. Од духовнио� и уме�нички цен�ар, 
Бигорскио� Манас�ир Св. Јован Крс�и�ел, во 
музејо� биле донесени �овеќе �редме�и, кои �окрај 
�оа ш�о се �убликувани во ка�алого�, �одоцна се 
и обрабо�ени во с�ручна�а ли�ера�ура2. За нас 
особено ин�ересно е бакрорезно�о двојно клише 
кое досега не е разгледувано, а е единс�вено�о во 
оваа �ехника сочувано во наша�а збирка, и �оради 
�оа заслужува на него да се задржиме �оде�ално 
(сл.1)3. Клише�о служело за механичко умножување 

1 С. Радојчиħ, Старине црквеног музеја у Скопљу, Скопље, 
1941. Црковниот музеј имал за задача да ги собере старите 
предмети  кои  веќе  не  биле  во  богослужбена  функција  и 
да  ги  заштити  спомениците  со  историска  и  уметничка 
вредност. Каталогот бил уништен од страна на бугарските 
власти  во  печатницата,  но  за  среќа  се  сочувале  неколку 
примероци,  но  без  илустративните  табли.  С.  Петковиħ, 
Библиографија радова професора Светозара Радојчиħа, 
Филозофски  факултет  оделење  за  историју  уметности, 
Београд 1969, Х.
2  С.  Радојчиħ,  нав. дело.  Од  Бигорскиот  манастир  се 
донесени  следните  предмети:  Деисис  со  апостоли  од 
18  век,  L,  80; Иконата Недремено  око  од  18  век,  LI,  80; 
Бронзена ламба од 19 век, LXXXIX, 86; Бакарна плоча со 
врежани ликови, XC, 86; Фелон од 1761 г., C, 88; Фелон од 
1783 г., CI, 88
3  Двојното  бакрорезно  клише  е  заведено  во  музејскиот 
инвентар  под  инв.  бр.  162,  и  е  со  димензии  34,2  x  27,5 
цм.  Благодарение  на  колегата  Трајче  Димчевски,  како 
и  Факултетот  за  ликовни  уметности  од  ова  клише  беа 
направени и отпечатоци. 

Јасмина Чокревска – Фили� 

Бакрорезно графичко клише од
Бигорскио Манасир Св. Јован Крсиел

Сл. 1. Бакрорезно клише, аверс и реверс,манас�ир Св.Јован 
Бигорски, Н.У. Музеј на Македонија .

Fig.1. Copper plate, avers and reverse side, monastery of St.John 
of Bigor, N.I.Museum of Macedonia
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на врежанио� цр�еж, �.е. за �еча�ење на книжни 
икони χάρτινεs εἰκόνεs како ш�о биле нарекувани на 
Све�а Гора, а меѓу народо� биле �озна�и �о име�о 
„с�ам�и“4. На клише�о од аверсна�а с�рана е 
изгравирана до�ојасна �ре�с�ава на Богородица 
со Хрис�ос во десна�а рака, од �и�о� на 
Одиги�рија, сигнирана од лева�а с�рана на грчки 
јазик како Η Πορταΐτισσα τῶν Ἰβήρων (Пор�аи�иса 
Ивиронска). Богородица е афрон�ирана од два 
Aнгела кои лебда� на облаци: десно Гаврил (Г) кој 
држи жезло, а лево Михаил (М) кој држи цве�но 
гранче, и Ѝ ја �ридржуваа� раскошна�а круна. Под 
нив се изведени барокни кар�уши со иницијали�е 
на Исус Хрис�ос IS XS и на Богородица MR Ï$. 
Глава�а на Богородица е благо наклоне�а кон десно, 
а �од левио� образ, на вра�о� се слеваа� неколку 
ка�ки крв, с�оред с�аро�о �редание коеш�о говори 
дека на �оа мес�о �аа била �овредена од еден 
варварин5. Лева�а рака на Богородица е ис�ружена 
и крена�а во висина на гради�е, а во десна�а Го 
држи Хрис�ос. Тој е �рикажан како благословува 
со десна�а рака, додека во лева�а држи за�ворен 
сви�ок. Во неговио� ореол е в�ишан крс� со 
сигна�ура Ο ΩΝ. Цела�а ком�озиција е врамена 
со бордура од цик-цак и ис�рекина�и линии (сл.2). 
Најблиски аналогии на ова клише-графика, наоѓаме 
кај све�огорски�е графики од �рва�а �оловина 
на XIX век, �о�очно оние кои се �еча�ени за 
Манас�иро� Ивирон, �осве�ен на Ус�ение�о на 
Богородица. Во овој Манас�ир се чува и �озна�а�а 
и Чудо�ворна икона на Богородица Пор�аи�иса6. 
4 Овие  графички  листови  со  религиозна  содржина  во 
XVI и XVII век се печателе од дрворези, а во XVIII и XIX 
век од бакрорези. Нивната популарност  се должела пред 
сè  на  тоа  што  биле  евтини,  достапни  за  осиромашеното 
население, брзо се умножувале и лесно се дистрибуирале. 
Светогорските халкографски ателјеа изработувале графики 
во големи серии и ги продавале на источно - православните 
верници и манастири, а оваа дејност носела и добар приход.
Графичките дела биле стандардни иконографски решенија 
од  XVII  и  XVIII  век,  имено  го  следеле  светогорскиот 
прирачник на Дионисие од Фурна.
5 D. Papastratos, Paper Icons, Greek Orthodox Religious En-
gravings, 1665-1899, Vol. II, Athens 1990, 425.
6 За  оваа  икона  постои  и  предание  кое  говори  дека  во 
времето  на  иконоборството  една  побожна  вдовица  во 
Никеа  ја  фрлила  својата  икона  од  домот  в  море  за  да  ја 
спаси од наездата на војската на императорот Теофилос. 
Брановите  ја  донеле  иконата  во  близина  на Манастирот 
Ивирон,  а  ја  нашол  анахоретот  Гаврил.  Тој  ја  поставил 
во  католиконот  на  Манастирот,  но  се  случувало  на  три 
пати  таа  да  исчезне,  а  монасите  ја  наоѓале  на  влезот  од 

Негувајќи го кул�о� на оваа икона на Богородица, 
Манас�иро� Ивирон нарачувал и �еча�ел 
графики на кои била �ре�с�авена Богородица 
Пор�аи�иса и нејзино�о �редание, како и 
изгледо� на манас�ирскио� ком�лекс7. Позна�и 
се че�ири графики со Богородица Пор�аи�иса, 
и ако �ука ја вброиме и наша�а, с�анува збор 
за �е� вакви графики. За �редлошка на наше�о 
клише-графика сме�аме дека е земена најс�ара�а 
�озна�а ком�озиција од 1805 година, �еча�ена во 
Хале (Магдебург), чиј к�и�ор бил јеромонахо� 
Меле�иј, Архимандри� на Ивирон, а е израбо�ена 
од не�озна� гравер (сл.3). Во цен�рално�о �оле е 
�рикажана Богородица, �од неа манас�ирскио� 

Манастирот. Тогаш тие решиле на тоа место да изградат 
капела,  а  иконата  е  наречена  Богородица  Портаитиса 
(чуварка на портите). Види: D. Papastratos, нав. место. За 
најпознатата  светогорска  икона  и  нејзиното  датирање  во 
првите децении на XI век и аналогиите со фрескоживописот 
од црквата Богородица Халкеон во Солун и Св.Леонтиј во 
Водоча. Види:  P.  L. Vocotopoulous, Note sur l’ icone de la 
Vierge Portaitissa, Зограф 25, Београд 1996, 26-30. 
7 Атонските  манастири  негувале  одделни  иконографски 
типови на Богородица, така манастирот Дохијар го негувал 
типот на Богородица Икономиса, Хиландар на Богородица 
Троеручица, Манастирот Ватопед на Богородица Заклана. 
Види: Д. Давидов, Позновизантиски и „барокни“ манир у 
светогорској графици XVIII и XIX века, Западно-европски 
барок и византиски свет, САНУ, Књ. 18, Београд 1991, 146.

Сл.2.Богородица  Пор�аи�иса (аверс), графички 
о��еча�ок од манас�иро� Св.Јован Бигорски, Н.У. Музеј 

на Македонија.
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ком�лекс со к�и�орски за�ис, а с�ранично во 
�о шес� �олиња е илус�рирано �редание�о за 
Чудо�ворна�а икона8. Цен�рално�о �оле од 
графика�а е земено за �редлошка на наше�о 

8 D. Papastratos, нав. место.

клише-графика. Имено, иконографски е иден�ично 
конци�ирано, а забележливи се и големи сличнос�и 
и од с�илско ликовен ас�ек�. Иако нашио� 
анонимен гравер ус�ешно ја корис�и �редлошка�а, 
неговио� цр�еж не е �олку сигурен. Лико� на 

Сл.3.Св.Јован Пре�еча и Св. Никола (реверс), графички о��еча�ок од манас�иро� Св.Јован Бигорски, Н.У. Музеј на 
Македонија.

Fig.3.St.John the Forerunner and St.Nicholas (reverse side), print from the engraving from the monastery of St.John of Bigor, N.I.Mu-
seum of Macedonia.
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Богородица е рабо�ен �едан�но, минуцизно, 
додека лико� на Хрис�ос е невеш�о изведен, а 
ликови�е на Ангели�е се целосно карика�урални, 
како граверо� да го изгубил �р�ение�о во овој 
дел од рабо�а�а. Невоедначенос�а во ликовнио� 
�ре�ман го намалува и о�ш�ио� в�еча�ок за 
дело�о. 
На реверсо� од ова клише се �ре�с�авени двајца 
Све�и�ели во цел рас�. Лево е Св. Јован Пре�еча 
Крила�, облечен во груба облека од кожа од камила, 
со колан околу �оловина�а и долга наме�ка. Тој 
со десна�а рака благословува, а во лева�а држи 
голем крс� и сви�ок со ис�ишан �екс� на грчки: 
„Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν“, во 
�ревод „Покај�е се, заш�о се �риближи царс�во�о 
небеско“ (Ма�еј 3,2;4,7). На дно�о крај негови�е 
нозе е �рикажано дрво со секира, ш�о е илус�рација 
на ци�а�о� од Евангелие�о (Ма�еј 3,10), додека 
длабокио� сад со глава�а на Све�и�ело� 
�о�се�ува на �разнико� на Пронаоѓање�о на 
глава�а на св. Јован.
Десно е �рикажан Св. Никола во архиерејска 
одежда со бога�а барокна цве�на украса. Тој 
на глава�а носи ми�ра, во лева�а рака држи 
за�ворено Евангелие, а со десна�а благословува. 
Легенди�е се грчки и ис�ишани во с�илизирани 
кар�уши. Над нив е до�ојасно �ре�с�авена 
Богородица Пла�и�ера со Хрис�ос во сијание, а 
с�ранично два медалјона со грчки сигна�ури кои 
ја а�рибу�ираа� дека е Поширока од небеса�а 
Ἡ τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα9 (сл.4). Несомнено е дека 
�оради недоволно�о �ресме�ување на �рос�оро� 
од с�рана на граверо� лико� на Богородица не е 
целосно �ре�с�авен, имено, �ресечен е во висина 
на чело�о. С�оредувајќи ја оваа ком�озиција со 
онаа изведена на аверсо�, се добива в�еча�ок дека 
�аа е израбо�ена многу �ослабо, �орус�ично, 
сим�лифицирано. Тоа �осебно се однесува за лико� 
на Богородица Пла�и�ера. За оваа графика-клише 
најблиска аналогија наоѓаме со ис�оимена�а 

9 Претставувањето  на  Богородица Платитера  (Поширока 
од  небесата)  мошне  често  се  среќава  во  живописот  на 
Костурските  споменици  од  XIII  до  XVI  век,  а  самиот 
термин Платитера е химнолошки и го наоѓаме во црковната 
поезија.  Види:  М.  Татиħ-Ђуриħ,  Икона Богородице 
Знамење, Зборник за ликовне уметности, Књ. 13, Нови Сад 
1977, 19.

Сл.4.Бигородица Пор�аи�иса Ивиронска,графика од 
1805 година, �еча�ена во Хале (Магдебург),Национална  

библио�ека “Кирил и Ме�одиј”-Софија.
Fig.4. The Holy Virgin Portaitissa of Iviron, engraving print 

from 1805, printed in Halle (Magdeburg), National Library of 
St. Cyril and Methodius-Sofia.

Сл.5. Св.Јован Пре�еча и Св. Никола, све�огорска графика, 
1835 г., гравер монах Кирил, Визан�иски Музеј- А�ина.
Fig.5. St.John the Forerunner and St.Nicholas, Mount Athos 

print, 1835, engraver monk Kyrillos, Byzantine Museum- Ath-
ens.
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све�огорска графика од 1835 г. на халкографо� монах 
Кирил (сл.5)10. Нашио� анонимен гравер доследно ја 
�рименил оваа графика за своја �редлошка, но не 
го дос�игнал уме�ничко�о и занае�чиско ниво 
на веш�ио� и �лоден гравер, монахо� Кирил, кој е 
�озна� со над дваесе� дела создадени �омеѓу 1834 и 
1862 година11. 
Иконографскио� избор на две�е с�рани на 
бакрорезно�о клише од Бигорскио� Манас�ир е во 
�есна врска со све�огорскио� Манас�ир Ивирон, 
кој го негувал кул�о� на Богородица Пор�аи�иса, 
а Ски�о� на овој Манас�ир бил �осве�ен на 
Св. Јован Пре�еча12. Пос�ои и �ода�ок дека во 
овој Манас�ир се �еча�еле графики во 1779 г.13 а 
�ак, во ќелија�а на Продром ак�ивно рабо�ела 
рабо�илница која израбо�увала �окрови14. 
За �радиција�а на �еча�ење графики во 
Бигорскио� Манас�ир �ос�оја� скудни 
сознанија. Најдобар доказ дека Манас�иро� ја 
ценел оваа �о�уларна �ехника е и графика�а 
со �ре�с�ава�а на Св. Јован Пре�еча (сл.6)15. 
Графика�а е израбо�ена на Све�а Гора �о нарачка 
на бигорскио� игумен Арсениј, а од с�рана на 
халкографо�, монахо� Теофил16. Нарачана е на 30 
јануари 1831 г., а о��еча�ена на Све�ио� А�онски 
Ос�ров во 1832 година. Иконографски оваа графика 
�ре�с�авува обид да се ре�лицира Чудо�ворна�а 
икона на Св. Јован Пре�еча од Бигорскио� 
Манас�ир во �о�уларнио� графички медиум. 
10 D. Papastratos, нав. дело, Vol. I, 321, кат. 356.
11 Исто, 37. Во втората половина на XIX век оваа композиција 
ќе  се  среќава  на  дрворезите  од  Самоковската  графичка  школа 
во Бугарија, види: E. Tomov, Estampes de la Renaissance Bulgare, 
Sofia, 1978, 28, pl. 93.
12  D.  Papastratos,  нав. дело,  Vol.  II,  425.  Скитот  на  Св.  Јован 
Претеча  е  основан  во  1730  г.,  познати  се  две  графики  кои  го 
прикажуваат  Св.  Јован  Претеча  со  сцени  од  неговото  житие  и 
изгледот на манастирскиот комплекс.
13 D. Papastratos, нав. дело, Vol. I, 10.
14 Исто,  27.  Во  осумдесеттите  години  од  овој  век  опремата  за 
печатење во оваа ќелија била целосно демонтирана.
15 Графиката  е  откриена  во  1973г.  од  РЗЗСК  при  нивното 
евидентирање на сакралните објекти, икони, црковен мебел и др. 
во црквата Воведение на Богородица во с. Русјаци, Македонски 
Брод.  Види:  К.  Балабанов,  Дали е оправдано основањето на 
Бигорскиот Манастир и сликањето на иконата посветена на св. 
Јован да се поврзува со 1020 година? И неколку други прилози кон 
проучувањето на Бигорскиот Манастир,  Културно  наследство 
VI, Скопје 1975, 93.
16 Името на халкографот Теофил досега го немаме сретнато во 
стручната  литература,  но  името  на  еден  гравер,  монах  Теофил 
од  Крф,  го  среќаваме  како  автор  на  еден  антиминс  од  1826  г. 
во  збирката  на  Музејот  на  Македонија  (инв.  бр.  401),  види: 
Ј.  Чокревска-Филип,  Антиминси од Збирката на Музејот на 
Македонија, Зборник, н.с бр.1, Средновековна уметност, Скопје 
1993, 177.

Значаен �ода�ок наоѓаме и во годишнио� биланс на 
Бигорскио� Манас�ир, каде ш�о Архимандри�о� 
Арсениј забележал дека за графика�а и за 
мајс�оро� ш�о ги научил како се рабо�и �ла�ил 
2500 гроша: „1833 за щам�а�а и за майс�оро�ъ що 
ни научи марифе�о�ъ 2500“17. Ова говори дека овој 
Архимандри� иницирал графика�а како ев�ина, 
�о�уларна и мошне ис�ла�лива �ехника да влезе 
во овој Манас�ир. Не е �озна�о кој се обучил за 
овој занае�, иако К. Балабанов �ри изнесување�о 
на �ода�оци�е од билансо�, сме�а дека лице�о 
за кое е �ла�ено да се обучи во овој занае� е 
зографо� монах Даниил, за �о�оа да каже дека не 
ни е �озна�о дали овој зограф �очнал да рабо�и 
ш�ам�и18. Наша �ре��ос�авка е дека овој монах-
сликар не се занимавал со графика. Сме�аме дека за 
овој занае� се обучил некој зла�ар или кувенџија на 
кого оваа �ехника му била �облиска19. 
На оваа размисла најмногу нè у�а�уваа� 
сознанија�а ш�о ги имаме за Све�а Гора, каде 
ш�о монаси�е кои �ре�ходно биле зла�ари се 
обучувале за граверскио� занае�20. Евиден�ирани 
се имиња�а на неколкумина �акви: Јоргос Сиа�ис, 
Кирилос Сиа�ис и нашио� крушевчанец Тома 
Исидору Сидер21. Сме�аме дека двојно�о клише од 
Бигорскио� Манас�ир е дело на све�огорски гравер 
нас�ана�о во �риесе��и�е години на XIX век, а 
не е некој наш мајс�ор, �ред сè, �оради блискос�а 
со а�онскио� манир во изведба�а. Воедно, на 
�оа нè упа�ува и самио� иконографски избор кој 
најмногу корес�ондира со Ивиронскио� Манас�ир 
и негова�а манас�ирска заедница. Ис�о �ака, 
не �реба да ја о�фрлиме и �ре��ос�авка�а дека 
клише�о е можеби дело на монахо� Теофил, иако 
негова�а графика со �ре�с�ава�а на Св. Јован 
Пре�еча од 1832 г. �окажува гравер со извежбана и 
сигурна рака. Можно е �ри нарачка�а на книжна�а 
икона за Бигорскио� Манас�ир, Архимандри�о� 
Арсениј да го набавил и ова клише, а �оа да не 
го евиден�ирал во билансо�, бидејќи билансо� 

17 К. Балабанов, нав. дело, 103.
18 К. Балабанов, нав. место.
19 Во  минатото  од  златарските  техники  се  развил  бакрорезот, 
види:  В.  Краут,  Историја српске графике од XV до XX века, 
Народни Музеј, Горњи Милановац, 1985, 16, 17.
20 D. Papastratos, нав. дело. 27.
21 D. Papastratos, нав. дело. 30.
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Сл. 6.Св.Јован Пре�еча, 1832 г., графика, ав�ор монах Теофан, о�криена во с.Русјаци, Македонски Брод.
Fig. 6.St.John the Forerunner, 1832, paper- icon, engraver monk Theophyl, discovered in the village Rusjaci, Makedonski Brod.
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20 години возобновено монаш�во

е рабо�ен �о сеќавање22. В�ора�а можнос� 
е дека клише�о можеби било урнек за рабо�а 
на граверо� на кого му било �ла�ено за обука. 
Ос�ануваа� овие �ре��ос�авки, но евиден�но е 
дека графичка�а уме�нос� во XIX век имала свое 
мес�о во Бигорскио� Манас�ир. На�амошни�е 
ис�ражувања во оваа недоволно �роучена облас� 
ќе �ридонеса� за расве�лување на оваа уме�ничка 
гранка. До�огаш, ова единс�вено бакрорезно 
клише ос�анува дел од многу�е сведош�ва за 
ис�ориско�о и уме�ничко�о живеење на овој 
наш значаен Манас�ир, каде ш�о во XVIII и XIX 
век хармонично се в�кајувале визан�иски�е, 
ренесансни�е и барокни�е с�илски елемен�и и 
ориен�ални влијанија23. 

Jasmina Čokrevska-Filip

A copper engraving from 
the Bigorski Monastery of 

St. John the Baptist

Summary

The author of the paper brings to our knowledge a 
unique copper engraving from the collection of the Mu-
seum of Macedonia, found in the Bigorski Monastery 
of St. John the Baptist near Debar. For the first time the 
plate was noted in 1941 by S. Radojčić, but has not been 
studied till now. The copper engraving is a double sid-
ed one and well preserved, as shown from the recently 
made prints. The unknown engraver on the front side 
has rendered the image of the Virgin Portaitissa, while 
on the reverse St. John the Forerunner and St. Nicholas. 
The author of the paper has found direct analogies for 
the choice of the iconography with the engravings made 
for the Athonite Monastery of Iviron. The Monastery of 
Iviron is dedicated to the Dormition of the Holy Virgin 

22 К. Балабанов, нав. дело, 98.
23 Ц. Грозданов, Св. Јован Бигорски во историјата на културата 
и уметноста на Македонија,  Манастир  Св.  Јован  Бигорски, 
Културно-историско  наследство  на  Република  Македонија 
XXXIII, Скопје 1994, 14, 15.

and venerates the miraculous icon of the Virgin Por-
taitissa, while the skyte of the Monastery is dedicated 
to St. John the Forerunner. More precisely it is consid-
ered that the central part of the engraving printed in 
1805 in Halle (Magdeburg) with the image of the Vir-
gin Portaitissa was used as a model for the engraving 
from the Bigorski Monastery. On the other hand, for 
the reverse side the depiction of St. John the Forerunner 
and St. Nicholas has a close analogy with the Athonite 
engraving made by the monk Cyrill in 1835. The author 
of the paper dose not abandon the possibility that the 
engraving was the work of the Athonite monk Theophyl 
who made the etching (paper-icon) depicting the mi-
raculous icon of St. John the Forerunner in 1832 for the 
Bigorski Monastery on the expense of the Prior of the 
Monastery, the Archimandrite Arsenios.
Hence, having in mind the style, manner and the ico-
nography a firm supposition is drawn that the copper 
engraving from the Bigorski Monastery of St. John the 
Baptist is the work of an Athonite monk engraver and 
accomplished in the 1830-s.
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