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Манастирот "Свети Пантелејмон" со 
истоимената манастирска црква се нао-
ѓа во село Горно Нерези, на пла нината 
Водно, на осум километри југозападно 
од Скопје. Манастирскиот комплекс е 
ограден со високи ѕидови, а во него се 
наоѓаат црквата и манастирските кона-
ци. На ѕидовите на овој споменик на 
културата е зачувано фрескосликарство, 
кое по своите квалитети се вбројува ме-
ѓу врвните дострели на византиското 
сликарство од времето на династијата 
на Комнените.

Црквата била подигната од ви зантис-
киот принц Алексеј Ангел, син на Кон с-
тан тин Ангел и Теодора, ќерка на ви-
зантискиот император Алексеј I Комнен 
(1081-1118). За подигнувањето на црк-
вата во 1164 година сведочи натписот на 
мермерниот надвратник меѓу нартексот 
и наосот на црквата, а чија содржина ве-
ли: "Црквата, според своите димензии, 
спаѓа во редот на помалите цркви од 
типот впишан крст во правоаголен про-
стор, односно комбинација со слободен 
крст. За градење на црквата бил упо тре-
бен обичен кршен камен, изваден во 

Ликовите и композициите изведени со 
рацете на нерешките мајстори, претставуваат 

единствена галерија на врвните 
достигнувања на уметноста од времето на 

Комнените, кои пристигнале до нас.
Живописот во Нерешката црква е дело на 

повеќе раце, пред сè, на рацете на двајцата 
главни мајстора.
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око   лината на манастирот и тули, кои со 
големо мајсторство се претворени во 
полихромни површини, што го нагласува 
впечатокот како објектот да израснал од 
една монолитна стена, која во горниот 
дел завршува со една поголема осмо-
стра на и четири помали четиристрани 
куполи". 

КУЛТНО МЕСТО

Кога во храмот "Пантелејмон" дошол 
ктиторот Алексеј Комнен веќе затекнал 
изградена црква со монашко братство. 
Од овие сознанија можно е да се пр ет-
постави дека црквата веќе била изгра де-
на, а ктиторот ги направил само живо-
писот и декоративната пластика.

Од времето на градењето на црквата 
во 1164 година до 1555 година, кога во 
овој крај се случил еден од посилните 
земјотреси, не е познато какви биле по-
тресите и колку од нив настрадале ста-
рите манастирски конаци, но за црквата 

со сигурност се знае дека ја изгубила 
цен тралната купола во која, може да се 
претпостави, бил насликан Исус Христос 
Пантократор, со фигурите на пророците 
фланкирани од страните на осумте про-
зорци. Биле оштетени и некои од сво до-
вите, во кои биле насликани композиции 
кои ги илустрираат големите празници. 
Она што ова култно место во Нерези го 
прави големо е величината на авторите, 
нивното мајсторство, нивната слобода 
на таков начин да ги пренесат тие бо го-
словски пораки, да ја изберат најдобрата 
композициона форма, исклучителната 
условно наречена драматичност да ука-
жат на живописот како на нешто живо, 
како на нешто што носи порака. Постои 
фактот дека нема друго дело, ниту во 
сфе рата на византиската уметност ниту 
во Македонија, кое може да се доведе во 
директна релација со некој друг спо ме-
ник. Засега тој останува единствен. Ра-
ботејќи врз новиот живопис зографите 
на стојувале да го зачуваат секој санти ме-

тар квадратен од стариот, подре ду вај ќи 
го својот цртеж и композиција кон фраг-
ментарно зачуваните фигури од стариот 
живопис. Овие настојувања особено ги 
илустрира композицијата "Причестува-
њето на апостолите", насликана во про-
сторот на апсидата, каде што под некои 
од новонасликаните светители се рас-
познаваат и делови од телата на свети-
телите, кои биле насликани во рамките 
на стариот живопис.

ГАЛЕРИЈА НА ЛИКОВИ

Во втората половина на XIX век врз по-
стариот живопис бил насликан нов кој 
бил дело на невешт зограф, и со кој це-
лосно бил покриен стариот живопис. Во 
1926 година повторно бил откриен по-
голем дел од стариот живопис.

Над цоклата која имитира разнобојни 
мермерни плочи, во првата зона, се на-
сликани фигури на светители во цел 
раст - неповторлива галерија на ликови 
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(продолжува)

со максимално издиференцирани фи-
зиономии. Во просторот на олтарот, по 
столбовите и на ѕидовите на црквата се 
насликани допојасни претстави на све-
тители во медалјони, меѓу кои, со својот 
прекрасен колорит и ненадминлива екс-
пресивност, особено се истакнуваат ли-
ковите на светите врачи Кузман и Дам-
јан. Во источниот дел на црквата, на чел-
ната страна, во посебни, копаничарски 
обработени штукатурни рамки, укра се-
ни со орнамент од преплет на лозница, 
широки листови и стилизирани пауни, 
се насликани од едната страна патронот 
на црквата - Свети Пантелејмон, а од дру-
гата Свети Богородица со малиот Хрис-
тос в раце. Свети Пантелејмон е прет ста-
вен како високо, нежно и облагородено 
момче, кое во десната рака држи скал-
пел, а во левата кутија за лекови. Овие 
фи гури со своите штукатурни рамки со-
чинуваат една целина со камениот ико-
ностас од кој до денес останале: архи-
трив ната греда, еден столб со капител и 
дел од парапетна плоча.

Бројот на зографите, нивните дела и 
нивното место во рамките на визан тис-
ката уметност во XII век, со една можна 
теза дека она што во науката досега бе-
ше етаблирано, дека тие имаат цари град-
ско потекло, на извесен начин беше ста-
вено под знак прашалник. За повеќемина 
стручни лица тоа сè уште е отворено пра-
шање. Можно е зографите да биле ло-
кални. Нивните имиња не се познати. 
Тие се разликуваат меѓу себе не толку 
според цртежот колку според колоритот. 
Се претпоставува дека живописот го ра-
ботеле неколкумина мајстори (четири 
или пет) и дека главниот мајстор е пови-
каниот мајстор кој дошол од Цариград. 
Неговата рака го извела живописот на 
најодговорните и најосветлените делови 
во црквата, а на тој дел му припаѓаат и 
најзначајните досега зачувани компози-
ции: "Сретение", "Преображение", "Лаза-
рево воскресение", "Раѓање на Света Бо-
городица", "Воведение на Света Бого ро-
дица во храмот", "Влегување во Еруса-
лим", "Симнување од крстот" и "Опла ку-

вање Христово". Вториот зограф, според 
Лазарев, најблискиот помошник на глав-
ниот мајстор кој ја работел компози ци-
јата на "Евхаристијата" ("Причестувањето 
на апостолите") и некои од ликовите на 
светите воини, работи во помалку сигу-
рен манир и слика со нешто пораз во д-
нети бои. На овие двајца главни мај сто-
ра им помагале и двајца или тројца уче-
ници, чии раце можат да се распознаат 
во живописот изведен во нартексот и во 
страничните простории. Врвно дело на 
главниот зограф се композициите "Оп-
лакување Христово" и "Симнување од 
крст". Композицијата "Оплакување Хрис-
тово" е позната тема која се сретнува 
речиси во сите цркви насликани пред и 
по живописувањето на Нерешката црк-
ва. Но, од сите нив "Оплакувањето во 
Нерези" се разликува, не толку по ико-
нографските посебности, колку по из-
весни елементи кои се покажуваат како 
достоинство на непознатиот зограф од 
Нерези. Во прв ред тоа е нагласеното 
истакнување на внатрешните чувства на 
прикажаните личности. Света Богоро-
дица е насликана како мајка која плаче 
над својот мртов син. Нејзиното лице 
покажува болен израз на длабока болка. 
Нејзиниот поглед е вперен во лицето на 
мртвиот син кого го држи во драматична 
прегратка. Во оваа композиција Бого-
родица не е онаа позната мајка од по-
стариот живопис, која со крајно воз др-
жани гестови, со лесно наведната глава, 
или само со малку крената рака, ги иска-
жува внатрешните чувства. Меѓутоа, Не-
решката Света Богородица плаче, неј зи-
ната болка ги раскинува срцата. Ѓотовата 
Света Богородица е претставена како 
млада силна жена, со малку натажено 
лице. Споредувањето на сликарството 
на нерешките мајстори со Ѓото само по 
себе наметнува едно прашање на ре не-
сансните елементи во ова сликарство.

Ликовите и композициите изведени 
од рацете на нерешките мајстори прет-
ставуваат единствена галерија на врв ни-
те достигнувања на уметноста од вре-
мето на Комнените, кои пристигнале до 
нас.

Не може со сигурност да се каже дали 
од почетокот на изградбата оваа црква 
му била или не му била посветена на Све-
ти Пантелејмон. Меѓутоа, можно е ова 
место да е поврзано со Пантелејмон уш-
те многу порано, во времето кога тој жи-
веел (меѓу IV и V век), како познат исце-
лител кој лекувал болни, а ова го пот кре-
пува фактот дека уште од античко време 
и самото место Нерези е познато по ле-
ковити води.


