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ЦРКВАТА "СВЕТИ НИКОЛА" СО 
МУЗЕЈСКА КУТУРНО-ИСТОРИСКА ВРЕДНОСТ

РЕПОРТАЖА
РЕПОРТАЖА

ЦРКОВЕН ХРА 
СВЕТОГОРСК 

Православниот храм 
"Све ти Никола" во 
Стре  зовце (на сред се-

ло во Маало Илиевци на по-
тегот кон Маало Велковци), е 
најстарата позната црковна 
градба во селото. Оваа црква 
й припаѓа на оригиналната 
хетерогена група културно-
историски и црковни спо ме-
ници, а според музејските 
дис позиции кои ги зазема на 
теренот таа би можела со 
право да се нарече црква на 
карпа, на која стои како из-
дигната светла точка на аго-
лот на едно возвишение. 

Неодамна Црковниот од-
бор од Стрезовце одбележа 
400 години од православниот 
храм "Свети Никола", со при-
годна свеченост на која гово-
реа проф. д-р Марјан Дими-
тријевски, научен советник 

Написот јасно го дефинира времето 
на градењето на црквата "Свети Ни ко-
ла", а тоа е време и на црковното вла-
деење на Пеќскиот патријарх Јован 
(1592-1614) и на владиката Макариј.

На ѕидот кон гробиштата се наоѓа 
вгра ден изделкан релјеф на маке дон-
ско сонце со облик и зраци исти како 
на сонцето и краците на сегашното зна-
ме на Република Македонија.

во Институтот за национална 
историја, Ранко Максимов-
ски, судија во пензија во Вр-
ховниот суд и митрополитот 
европски г. Горазд.

МАЛА СВЕТА ГОРА

Црквата "Свети Никола" 
во Стрезовце, се вбројува во 
редот на веќе познатите вла-
детелски заветнини од XIV 
век, меѓу кои се и манас тир-
ската црква "Свети Ѓорѓи" во 
Старо Нагоричане и "Успение 
Богородичино" кај Матејче. 
Кон нив се приклучуваат и 
останатите гробишни цркви 
од овој крај, кои потекнуваат 
од времето на османлиското 
владеење и изобилуваат со 
значајни архитектонски и сли -
карски вредности. Меѓу нив 
може да се издвојат црквата 
"Воведение на Богородица" 
кај Карпино во близина на 
селото Орах, двете зачувани 
цркви "Свети Победоносец" 
и "Света Петка" во Младо На-
горичане - област која пора-
ди големиот број црковни хра-
мови - околу 40, меѓу месното 
население е наре чена Мала 
Света Гора. Кон оваа плејада 
значајни христијански право-
славни црковни храмови се 
приклучуваат и дво кораб на-

та црква "Свети Никола" и 
"Свети Ѓорѓи" во село Орах, 
"Свети Ѓорѓи" во село Жег ља-
не, "Свети Спас" во село До-
везенце, "Света Петка" во се-
ло Младо Нагоричане и дру-
ги. Сите ги придружуваат ед-

трикорабна базилика, со пра-
воаголна форма и со ди мен-
зии 22 метра должина и 10 
метри широчина. Втемелена 
е на постари темели кои нај-
веројатно потекнуваат од ви-
зантискиот период, а прво-
битната основа на црквата 
била поголема, што го дока-
жуваат и остатоците од та-

на или две камени трпези, 
низа од делкани камени бло-
кови поставени на отворен 
простор во непосредна бли-
зина на црквите. 

Црквата "Свети Никола" е 

мошните ѕидови. За наста ну-
вањето на црквата и неј зи-
ното отсликување опширно 
говори добро зачуваниот кти-
торски натпис во фреско-тех-
ника, кој се наоѓа од внат-

решната страна над влезната 
врата. Натписот јасно го де-
фи нира времето на граде-
њето на црквата "Свети Ни-
кола", а тоа е време и на цр-
ковното владеење на Пеќ ски-
от патријарх Јован (1592-1614) 
и на владиката Макариј. Од 
забот на времето останал за-
чуван само дел од денешната 
црква, со сите нејзини ду хов-
ни и културно-музејски дра -
гоцености. Оваа стара гро-
бишна црква е градена во 
вид на трикорабна базилика 
под кров на две води по-
криени со камени плочи кои 
порано ги имала црквата, а 
сега таа е со керамиди. На ис-
точната страна црквата за-
вршува со полукружна апси-
да, а целата црква е градена 
со камен тетрахид. На ѕидот 
кон гробиштата се наоѓа вгра-
ден изделкан релјеф на ма-
кедонско сонце со облик и 
со зраци исти како на сон-

цето и краците на сегашното 
знаме на Република Маке до-
нија. 

Иако нецелосно и во лоша 
состојба, сепак сликарството 
во Стрезовце е познато во 
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историско-уметничката нау-
ка и тоа зазема значајно мес-
то во топографијата на цр-
ковната уметност на Маке до-
нија, како дел од поствизан-
тиската културна сфера на 
Балканот и пошироко. Нас-
танувањето на фрескоживо-
писот во црквата "Свети Ни-
кола" се поврзува со сликар-
ските работилници кои по-
текнуваат од поширокиот кос-
турски регион и мајстори умет-
ници ангажирани од Ох рид-

ни од кои четири се на оѓаат 
во централниот и по ед на на 
преградите пред прос коми-
дијата и ѓаконикот, до дека 
тре тиот и четвртиот ред има-
ат по 10 икони, без јасна те-
матска концепција. Над ико   нос-
тасот се наоѓа крст со рас пе-
тие, а покрај царските две ри и 
иконостасот се наоѓаат стра-
ничните двери. Иконите дати-
раат од околу 1890 го дина.

Архитектонско-декоратив-
ните детали на црквата ука-

тол и на темен камен, како и 
на плитката релјефна деко-
рација во вид хексограми и 
други елементи. Над самата 
црква се наоѓа камбана ри-
јата, која со тек на времето 
постојано е доградувана. 

На предната страна од 
црквата се наоѓа селската тр-
пеза од камен, а покрај неа 
има камени столови во една 
низа и од левата и од десната 
страна. Трпезата може да 
прими околу стотина гости и 

да се заклучи дека селската 
гробишна црква "Свети Ни-
кола" во Стрезовце - Општи-
на Старо Нагоричане, прет-
ставува значаен споменик на 
културата од самиот почеток 
на XVII век. Оваа црковна 
градба има големи архитек-
тонски димензии, со многу 
архаично трикорабно реше-
ние, изразено преку издол-
жената правоаголна при пра-
та изградена со каракте рис-
тичниот камен тетрахит. Ток-

ската архиепископија и Пеќ-
ската патријаршија. Во внат-
решноста црквата изобилува 
со бројни фрески од сред но-
вековието, кои имаат му зеј-
ска културно-историска вред-
ност.

Фреската на ктиторот на 
овој божествен храм, светиот 
архијереј чудотворецот Ни-
ко  ла, е насликана во медал-
јонот сместен под лакот на 
преминот меѓу северниот и 
централниот кораб.

ЛИКОВНИ КВАЛИТЕТИ

Во црквата се наоѓа ико-
ностас со три реда икони, кои 
потекнуваат од крајот на XIX 
век и тие се дело на ма ке-
донските зографи Наце и Пет-
ре Николови. Во првиот ред 
се сместени престолните ико-

му затоа оваа црква спаѓа во 
редот на групата историски 
споменици, карактерис тич-
ни за жеглиговскиот регион 
од времето на обновената 
Пеќска патријаршија. Вред-
носта на овој црковен храм е 
уште поголема кога се има 
предвид дека основниот план 
на оваа базилика е единствен 
од овој вид меѓу спомениците 
од поствизантискиот период 
од овој вид и на теренот на 
Македонија не може да се 
најде друг кој е сличен на 
него.

Оригиналните фрески со 
ликовни квалитети зачувани, 
пред сè, во олтарна апсида, 
но и на другите делови на 
црквата, укажуваат дека стил-
ските вредности, распоредот 
на фигурите, а особено мај-
сторски изведените декора-
тивни детали, како и ликов-
ното обликување на човеч-
кото лице несомнено збо-
руваат за надарен мајстор - 
сликар и уметник, кој го 
фрескооживописувал овој 
црковен храм, кој е рамен на 
некои светогорски атељеа. 
Црквата "Свети Никола" во 
Стрезовце несомнено и на-
таму ќе предизвикува исклу-
чителен интерес кај поши-
роката и, пред сè, кај на уч-
ната јавност.

жуваат на влијание на ислам-
ски градителски елементи, а 
ова, пред сè, се однесува на 
широките лакови на јужниот 
и на западниот портал на при-
пратата, кои се изведени со 
наизменично нижење на све-

посетители, кои тука прес-
тојувале по разни верски по-
води, но најчесто на светите 
празници: Божик, Св. Јован 
Крс тител, Велигден, Спасов-
ден и други.

Од горенаведеното може 


