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МОНОГРАФИЈА ЗА ЦРКВАТА "СВЕТА    

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

БОЖЈИ ХРАМ  
И ЛЕКОВИТИ   

Книгата "Црквата Света 
Богородица - Мана с ти-
рот Сливница" (ана ли-

за и почетна конзервација на 
фрескоживописот), посве те-
на на манастирската црква 
во селото Сливница, излезе 
од печат и е еден од по след-
ните отпечатени материјали 
од областа на заштитата на 
културните вредности кај нас. 
Засега оваа публикација е за-
бележана само на ан глис ки 
јазик, повеќе е наменета за 
научната јавност, а резул тат 
е на Проектот со кој биле 
опфатени анализата и заш-
титата на фрескоживописот 
на спомнатата манастирска 
црква во преспанскиот ре-
гион. Проектот е реализиран 
со поддршка од Светската 
фондација на спомениците 
на културата, која постои и 
функционира повеќе од 100 
години, со седиште во Њу-
јорк и со канцелариите во не-
колку европски градови, од 
страна на Здружението за 

Црквата е изградена во XVII век и несомнено е 
многу важен репрезент во преспанскиот 
регион од поствизантискиот период, а по 
иконографијата во неа се препознаваат еле-
менти на православната духовност и на мо-
нашкото живеење.

Живописот во црквата е дело на повеќе мајстори, 
кои се издвојуваат со свои индивидуални 
карактеристики во работењето. Меѓу нив се 
спомнува името на зографот Никола, за бе-
лежан на натписот од нишата над западниот 
влез, каде што е насликана композицијата 
Богородица со Христос.

валоризација, педагогија и 
едукација на културното на-
следство "Македонија" и во 
соработка со РЗЗС, сега На-
ционален центар за конзер-
вација, надворешни екс пер-
ти и МПЦ, која е сопственик 
на објектот. Книгата е потпи-

шана од тројца автори, Пан-
че Велков е уредник и автор 
на предговорот, додека ав-
тор на најголемот дел од 
оваа издание, кое се одне су-
ва на анализата на фреско-
живописот е д-р Донка Ба р-
џиева-Трајковска. Автор на 
делот за конзервација е сли-
карот-конзерватор Васил Тр-
ајковски, а овој процес тој го 
забележал со дигитални фо-
тографии. Преводот на ан-
глиски јазик го изработила 
Даниела Стојановска.

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА

Господинот Панче Велков 
во предговорот наведува де-
ка првата фаза од Проектот 
се состоела од докумен ти ра-
ње на црквата, вклучувајќи 
го и детаљното снимање на 
ош тетените примероци на 
фрес    коживописот. За одре де-
ни примероци на фрескожи-
во писот било потребно да се 
дефинира најдобриот можен 
начин на нивна конзервација, 
користејќи материјали и тех-
ники најблиски до оригинал-
ните. По завршувањето на пр-
вичната конзерваторска ра-
бота и детаљната анализа на 
стилските карактеристики на 
фрескоживописот, оваа црк-
ва, како единствен при ме рок 
од ваков вид кој по текнува 
од XVII век, во на ша та земја, 
беа споредени и валори зи ра-
ни во поширо киот региона-
лен и интерна ционален кон-
текст. Една од причините 
зош то тројцата автори се од-
лучиле за Слив ница е ин те-
ресот кој во текот на пос-
ледните години тој го побуди 
во јавноста, а многу години 
наназад тонеше во заборав. 
Црквата по ништо не заос-
танува од објектите од ис-
тиот период и во по ши ро-
киот регион, дури во не кои 
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својства луѓето раскажуваат 
со восхит. Несомнено црк-
вата е многу важен репре-
зент во преспанскиот регион 
од поствизантискиот период, 
а по иконографијата се пре-
познаваат елементи на пра-
во славната духовност и на 
монашкото живеење. Таа е 
зачувана речиси целосно, со 
голем нартекс, наод и пред-
ворје, кој во голем дел е жи-
вописан. "Света Богородица" 

бил доѕидан и живописан за-
своден нартекс, во 1645 го-
дина биле обновени и пов-
торно насликани делови од 
стариот живопис, а во XIX 
век уште еднаш бил изграден 
затворен трем и дрвена кам-
банарија. Живописот во црк-
вата е дело на повеќе мај-
стори, кои се издвојуваат со 
свои индивидуални карак-
теристики во работењето. 
Ме ѓу нив се спомнува името 

ВАЖЕН РЕПРЕЗЕНТ

Во богатството споменици 
на културата во преспанскиот 
крај, се вбројува и  манас ти-
рот "Света Богородица" во 
близина на селото Сливница. 
Манастирскиот комплекс го 
сочинуваат црквата, обно ве-
ните и грижливо уредените 
конаци, поставени во огра-
дениот простор на широкиот 
манастирски двор. Еден од 
постарите делови на објек-
тот е наосот, изграден во те-
кот на 1606-1607 година, од-
нос но XVII век. Покрај црк-
вата има извор со света вода, 
за чии чудесни и лековити 

аспекти, како што е ико но-
графијата, таа ги надми нува. 
Повеќето верски об јек ти од 
овој период се оште тени, а 
некои воопшто не маат жи-
вопис, што не е слу чај со црк-
вата во Сливница. Овде ста-
нува збор за инте грално за-
чуван објект, кој да тира од 
период кој малку е познат. 
На ваков начин всуш ност се 
дознава за врските на од ре-
дени провинции во Осман-
лиската империја, за карак-
терот на животот, осо бено за 
тоа како живееле хри сти јани-
те, како функцио ни рала црк-
ва та итн. 

е поставена на правоаголна 
основа, со форма на впишан 
крст, засводена и со полу-
круж на апсида, петстрана од-
надвор. Над западниот влез, 
од внатрешната страна на 
црквата, се наоѓа натпис кој 
кажува дека таа била изгра-
дена и живописана во вре-
мето на игуменот Никанур, 
во 1607 година. Како ктитори 

на зографот Никола, забе ле-
жан на натписот од нишата 
над западниот влез, каде што 
е насликана композицијата 
Богородица со Христос. Нај-
веројатно, дело на овој зо-
граф е и живописот од за-
падната фасада. Во црквата 
се зачувани големиот крст и 
деисисната плоча. Царските 
двери и престолните икони 

на црквата се забележани 
повеќе лица, меѓу кои се ис-
такнува Михаило Петков од 
Битола, чиј син Купен (кој по-
чинал во 1599 година), во 
свечена облека е насликан 
на северната страна од ол-
тарната апсида. Пет години 
по изградбата на црквата 

потекнуваат од XVI век. Во 
текот на Првата светска вој-
на, во 1918 година овој ма на-
стир го зафатил голем оган, а 
за време на Втората светска 
војна во 1942 година ком-
плет но била уништена згра-
дата, северната, јужната и за-
падната страна. 


