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Пишува:
Атанас ЧУПОСКИ

Најопеаната личност во 
македонскиот фол клор, 
кралот Марко од При-

леп, во епските песни по поз-
нат како Крали или Крале 
Мар ко, подигнал и обновил 
повеќе цркви и манастири, 
но негово најзначајно за веш-
тание е манастирот посветен 
на светиот великомаченик 
Ди     митрија, кого народот и 
ден-денес го нарекува Мар-
ков манастир. Всушност, кра-
лот Марко е вториот ктитор 
на манастирот, затоа што ус-
тројувањето на манастирот 

"Го молам Бога да им помогне на христијаните, а 
јас прв да загинам во таа борба", биле пос лед-
ните зборови на кралот Марко пред почетокот 
на битката кај Ровине.

Југоисточно од Скопје, во подножјето на пла ни-
ната Караџица, во непосредна близина на се-
лото Сушица или Маркова Сушица, се наоѓа 
Марковиот манастир. Покрај манастирот те-
че Маркова Река. Сè е во знакот на Крали Мар-
ко, легендарна епска фигура, но и историска 
личност, човек кој владеел со поголемиот дел 
од Македонија во втората половина на XIX век.

почнало во времето на вла-
деењето на неговиот татко - 
кралот Волкашин, во 1345 го-
дина. Но, кралот Волкашин 
не успеал да го заврши поч-
натото завештание, загинал 
во пресудната битка со ос-
манлиските војски, кај мес-
носта Черномен на реката 
Ма рица, во 1371 година, по 
што Османлиите навлегле во 
внатрешноста на Бал кан ски-
от Полуостров. Започнатото 
го завршил синот, кралот 
Мар ко. Манастирот е за вр-
шен неколку години по доц-
на, за што сведочи и натписот 
над вратата во манастирската 
црква, а оттогаш, 1376/1377 
година, датира и живо пи са-
нието на црквата. Од над во-
решната страна на црквата, 

над јужната влезна порта се 
зачувани портретите на кра-
левите Марко и Волкашин. И 
двајцата во левата рака др-
жат свитоци од основачката 
повелба на манастирот. На 
свитокот кој го држи Марко, 
облечен во кралска облека 
украсена со бисери и дра го-
цени камења, сосема е чит-
лив првиот дел од текстот, 
кој гласи: "Јас, во Христа Бо-
га благоверен крал Марко, 
го соѕидав и живописав овој 
божествен храм"... 

ФРЕСКОПИСАНИЕ 

На порталот над влезот во 
црквата е насликан патронот 
- Свети Димитрија, прет ста-
вен како јава на немирен 
бел коњ, облечен во свечена 
војничка одежда, со боз до-
ган во раката. Го бла гос ло-
вува Христос, а кон него сле-
туваат ангели, кои му носат 
шлем и меч, но и венец на 
маченик. Алегоријата е очи-
гледна - светиот воин треба 
да го одбрани хрис ти јанс т-
вото од големата опасност, 
која доаѓа од исламизирани-
те османлиски војски, кои се 
наоѓаат на границите на 
кралс твото. Фреско живо пи-
сот во внатрешноста на хра-

мот е одлично зачуван и е 
достоен репрезент на ду хов-
ната клима која владеела во 
тој период. Историчарите на 
уметноста сметаат дека жи-
во писот е дело на две зо-
граф ски тајфи, кои најве ро-
јатно работеле во различно 
време, со оглед на тоа што 
црквата има двајца ктитори. 
Заради сличноста на живо-
писот со фрескописот во не-
колку охридски цркви и ма-
настири се претпоставува де-
ка првата тајфа потекнува од 
охридскиот крај, а за вто ра-
та, според стилот, се прет-
поставува дека потекнува од 
околината на Скопје. На еден 
од црковните столбови е за-
пишано името на монахот 
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Ма ниша, а тоа име се јавува 
и на маргините на една цр-
ковна книга. Се прет пос та ву-
ва дека монахот Маниша им 
помагал на зографите во ис-
пи шувањето на написите на 
фреските, а можеби бил и 
еден од зографите кои ја жи-
вописувале црквата.

КРАЛИ МАРКО

Крали Марко загинал во 
1395 година, во прочуената 
битка кај Ровине, кога влаш-
ките и молдавските кнезови 
успеале да ги поразат ос ман-
лиските војски и да го запрат 
нивното навлегување кон 

цен трална Европа. Во мочу-
риштата во подножјето на 
планината Ровине, во де неш-
на Молдавија, во близина на 
романскиот град Крајова, на 
17 мај 1395 година, Осман-
лиите се судриле со војските 
предводени од влашкиот вој-
вода Мирчеа Стариот. Кра ли 
Марко, кој тогаш на Осман-
лиите им плаќал данок за да 
го остават да владее во не-
говото мало кралство, како 
нивни вазал, поданик, морал 
со својата војска да се бори 
против христијанските војво-
ди. Преданието вели дека не-
посредно пред битката, на 
деспотот на кумановско-кра-
товската област Константин 
Дејанович, кој исто така се 
борел на страната на Ос ман-
лиите и загинал во битката, 
Крали Марко му ги кажал 
следниве зборови: "Го молам 
Бога да им помогне на хрис-
тијаните, а јас прв да загинам 
во таа борба". Како што на-
ведуваат историските хрони-
ки, телото на кралот Марко 
по битката било пренесено и 
закопано во близината на 
Скопје, во местото Блациани, 
што би можеле да бидат 
денешните Блаце или Була-
чани.

По смртта на Крали Марко 
и тој мал дел од Македонија 
кој бил слободен, потпаднал 
под османлиска власт. Во 
манастирот "Св. Димитрија" 
во текот на неговото пос тое-
ње се водел богат монашки 
духовен живот, кој про дол-
жил и во новонастанатите 
услови. Познато е дека кон 
средината на XV век во 
манастирот живееле двае се-
тина монаси. Во тој период 
Марков манастир е еден од 
најпознатите скрипториуми, 
во кој вредните монаси пре-
пишувале црковни книги, а 
некои од нив на преписите 
го ставале и своето име. 
Покрај Маниша, се спом ну-
ваат и монасите Тилотеј и 
Хрисанта, а најпознати дела 
од тој период се "Прологот" 
и "Словарот", препишани од 

ѓаконот Никола и монахот 
Варлаам во XIV век. Најголем 
подем манастирот доживеал 
на почетокот на XIX век, кога 
игумен станал јеромонахот 
Кирил Пејчинович наречен 
Тетоец, еден од најзначајните 
писатели на преродбата. Тој 
во манастирот основал учи-
лиште во коешто младите лу-
ѓе од околината ги учел да 
пишуваат и да читаат, а ма нас-
тирската библиотека ја збо-
гатил со нови книги, на чии-
што маргини оставил мно   гу 
записи. Игуменот Ки рил тука 

дека кон средината на XIX 
век манастирот имал околу 
20 товари, претежно рако-
пис ни и добро зачувани кни-
ги. Но, големото кни жев но 
бо  гатство привлекувало и не-
канети гости и полека кни ги-
те од манастирската биб лио-
тека ја напуштале Ма кедонија. 
"Механович и Гри горович и 
други такива ги земале кни-
гите от скопски Марков Ма-
настир. Герасим игумено 
сам ми каза и му обештале 
да му дадат сто иљади гро-
ша. Бук варот е бил колко 

КРАЛИ МАРКО

ФРЕСКА ОД "СВЕТИ ДИМИТРИЈА"

псалтир долг, три педи, на 
заечки ко жи списан и други 
седумајсет книги му зеле", 
раскажува Џинот. Во вре ме-
то на без ми лосните про      па-
ганди, еден игумен гр ко ман, 
од ан та го низам кон сло вен-
ската пис меност из горел де-
сет то ва ри книги. Но, тоа е 
судбината на кул турното бо-
гатство низ це ла та ма ке дон-
ска земја. За сре ќа, манас-
тирот "Свети Ди митрија"- 
Мар ков манастир е сè уште 
тука, како жив до каз за раз-
виениот духо вен живот на 
луѓето кои не когаш жи вееле 
на овие прос тори.  

ја напишал и сво јата поз-
ната книга "Огле дало", која 
подоцна, во 1816 година би-
ла отпечатена во Будим. 

МАНАСТИРСКО 
БОГАТСТВО

Големото книжевно бо гат-
ство на Марков манастир, 
особено во последните два 
века, речиси целосно е раз-
несено од таму и сега ги 
краси музеите и библио те-
ките на поголемите бал кан-
ски и европски градови. Ве-
лешанецот Јордан Хаџи Конс-
тантинов - Џинот раска жува 

ФРЕСКА НА ЕВАНГЕЛИСТ 
ОД МАРКОВ МАНАСТИР


