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ФРЕСКОЖИВОПИСОТ ОД ЦРКВИТЕ ВО СКОПЈЕ И ВО 
СКОПСКО ОД XII  И ОД XIV ВЕК

ИЗЛОЖБА
ИЗЛОЖБА

КОПИИ НА ФРЕСКИ КОПИИ НА ФРЕСКИ --  
МАКЕДОНСКИМАКЕДОНСКИ  
Р Е М Е К  Д Е Л АР Е М Е К  Д Е Л А

Од неодамна во Музеј 
на град Скопје се пре-
зентирани копии на 

фрески - ремек дела од жи-
вописот од повеќе скопски 
цркви од XII до XIV век. Нив 
ги поседува Фондот на Му-
зејот, а тоа се верни копии на 
оригиналите од христи јан-
ските споменици на кул ту ра-
та. До крајот на летото љу би-
телите на културното на след-
ство на едно место можат да 
го видат живописот од "Све-
ти Пантелејмон" во селото 
Нерези, "Света Богородица" 
во Сушица, "Свети Никита" 
во Бањани, "Света Бого ро ди-
ца" во Кучевиште, "Свети Ни-
кола" во Љуботен, "Свети Ди-
митрија" (Марков манастир) 
и "Свети Андреа" на Матка.
Копиите на фреските се из-
работени од 50-тите до 80-
тите години на XX век, а се 
дела на врвните кописти Ган-

Активен црковен живот во Скопје и во око ли-
ната се бележи и по покрстувањето на насе ле-
нието во текот на целиот среден век и се карак-
теризира со голем просперитет и големи падови 
во текот на натамошна неговата вековна бурна 
историја под византиска, бугарска, српска поли-
тичка до минација.

Монашката група сликари му посветила повеќе 
внимание на декоративниот изглед на прет ста-
вите, нивните фигури се стројни, ниски, здепасти, 
со големи глави, речиси без врат, облечени во 
шарени одежди.

чо Бошковски, Ѓоко Крс тев-
ски, Јелена Мацан, Спасе Спи-
ровски, Јосиф Трајковски, Ни-
кола Цанев, Здравко Блажиќ 
и Никола Кекеновски. При-
редувач на оваа мошне зна-
чајна изложба е Снешка Ла-
калиска, историчар на умет-
носта од Музеј на град Скопје.

СВЕДОШТВО

Скопскиот регион имал 
богат црковен живот за што 
сведочат мноштво остатоци 
на теренот и голем број пи-
шувани извори. Градот Скупи 
во доцноантичкиот период 
бил седиште на епископи, 
кои подоцна добиле примат 
на митрополити на дар дан-
ската митрополија. Во ра-
ниот среден век местото на 
скупските митрополити го 
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зазеле епископите на но во-
основаната самостојна ар-
хие пископија Јустинијана 
Прима, која археолошки уш-
те не е потврдена.

Активен црковен живот 
во Скопје и во околината се 
бележи и по покрстувањето 
на Словените во текот на 
целиот среден век и се ка-
рактеризира со голем про-
сперитет и големи падови во 
текот на неговата натамошна  
вековна бурна историја под 
византиска, бугарска, српска 
политичка доминација. 

"Црковните градби во ре-
гионот - вели авторката Ла-
калиска - се групирани глав-
но во три области - во самиот 
град Скопје, во подножјето 
на Скопска Црна Гора и по 
долината на реката Треска. 
Христијанските храмови би-
ле убаво украсени и секогаш 
ги следеле новите текови и 
достигнувања на двете глав-
ни византиски средишта Кон-
стантинопол и Солун, како 
во архитектурата и живо пи-
сот, така и во декоративната 
пластика. Музејот на град 
Скопје не може хрис тијан-
ското споменично наслед-
ство да го разгледува исклу-
чително како физички об јек-
ти во просторот, затоа рас-
полага со збирка од 40 фр-
еско копии, која презентира 
дел од богатиот фреско жи-
вопис настанат во периодот 
од XII до XIV век. Фреско ко-
пиите се дело на врвните 
кописти Ганчо Бошковски, Ѓо-
ко Крстевски, Јелена Ма цан, 
Спасе Спировски, Јосиф Трај-
ковски, Никола Цонев, Зд рав-
ко Блажиќ и Никола Кеке-
новски". 

Според сознанијата на ав-
торката Лакалиска, најпре-
познатливиот и светски нај-
познат репрезент во визан-
тиското сликарство е живо-
писот во црквата "Свети Пан-
телејмон", во село Нерези, 
дело на анонимни кон стан-
тинополски, образовни зо-
графи, од 1164 година. Се 
карактеризира со намален 
број  учесници во компо зи-
циите, линеаризам, реализам 
и драматизам во душевните 
доживувања, најсилно из ра-
зени во сцените "Симнување 
од крстот" и "Оплакување на 
Христос". Живописот ги по-

седува сите стилски ка рак-
теристики на комнен ско то 
византиско сликарство.

"Во бурниот VIII век градот 
Скопје е најмногу освојуван 
град на Балканот, повеќе 
пати преминува од една во 
друга политичка и црковна 
доминација. Живописот во 
тој период ги следи и ги не-

гува традиционалните ре-
шенија. Тоа е преоден пе ри-
од во фреско сликарството, 
меѓу комненскиот и палео-
логовскиот стил. Единствен 
претставник во скопскиот 
регион е црквата 'Света Бо-
городица' во селото Сушица, 
кој настанала во 1282 година 
и се карактеризира со до ми-
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ИЗЛОЖБА
ИЗЛOЖБА

нација на монументален 
стил, мешавина на јаки бои и 
светло темни контрасти - 
'Марија пие вода на изо бли-
чението', 'Богородица пред 
првосвештеникот Захарија', 
'Успение на Богородица'. Прв 
пат во Македонија во оваа 
црква сигнатурите се изве-
дени на црковно-словенски 
јазик", додава авторката Ла-
калиска.

СТИЛ

Во продолжението на 
своето излагање Лакалиска 
вели дека во живописот во 
новиот стил на палеолозите 
се прифаќа наративноста со 
илустрација на црковни тек-
стови, со мноштво личности 
во сцените, како одраз на 
мислите на учените теолози. 
Живописот во црквата "Света 
Никита" од село Бањани, 
1318-1320 година е типичен 
претставник на овој стил, 
дело на најпознатите сред-
новековни зографи од Ох-
ридската сликарска школа, 
Михајло и Ефтихиј. Форматот 
на сцените е намален, зго-
лемен е бројот на учесниците 
во нив, а во позадината се 
раскошните фасади на сли-
каната архитектура: "При-
честување на апостолите со 
леб и вино", "Качување на 
крстот", "Исцелувањата на 
Христос" и др. 

"Стилот на палеолозите се 
чувствува и во живописот во 
црквата 'Света Богородица' 
('Свети Спас') во село Ку че-
виште, кој припаѓа на првата 
половина на XIV век - 'Света 

Богородица Елеуса и Исус 
Христос'. Живописот и во 
оваа црква се одликува со 
тежнение кон наративност, 
зографите се обидуваат тра-
диционалната и секогаш пов-
торуваната иконографија да 
ја прошират и да ја оживеат 
со дополнителни сцени на 
пролози и епилози со што се 
развива приказна за наста-
нот, така што за секоја сцена 
од циклусот 'Големи праз-
ници' се додадени уште една 
или две слики, кои ја до об-
јаснуваат сцената. Живопи-
сот во црквата 'Свети Никола' 
во Љуботен, кој настанал во 
четвртата деценија на XIV 
век, се карактеризира со 
пренатрупаност од фигури, а 
наративноста оди во детали. 
Карактеристично за овој жи-
вопис се вклучените жанр-
мотиви во композициите 
'Свадбата во Кана' и 'Исце лу-
вање на болниот од водена 
болест'. Колоритот е ладен и 
светол и ги навестува новите 
идеи за живописот за пе-
риодот кој следува, бројот на 
фигурите во композициите е 
намален, но сепак сликите 
делуваат пренатрупано би-
дејќи формата на фигурите 
се наголемува, тие стојат, но 
без некои особени движења", 
вели Лакалиска.

За следните цркви Ла ка-
лиска објаснува дека во 
живописот на црквата "Свети 
Димитрија" во Марковиот 
манастир, настанат до 1377 
година, дело на две зо граф-
ски тајфи, во горните зони 
сликаат зоографи од Охрид-
ската сликарска школа и во 

долните зони зографи од 
монашка школа иденти фи ку-
вани во регионот на Скоп-
ската митрополија - "Свети 
Климент" и "Свети Василие и 
Ангел" од композицијата 
"Велика Вход". Во живописот 
на Марковата заветнина во 
создавањето на ликовните 
дела школуваните зографи ја 
користат црковната поезија 
на учените теолози, а во ли-
ковните сфаќања исихастич-
ката еманација на божес тве-
на светлина искажана со 

облечени во шарени одеж ди. 
"Живописот на црквата 

'Свети Андреја Првопозван', 
кај реката Треска - истакна 
Лакалиска - е насликан од 
познатите зографи митро-
политот Јован и Григорие 
монах, а учествувал и мо на-
хот Калест Кирил, во 1489 
година. Зографите го негу-
ваат монументалниот арха-
ичен стил инспирирани од 
сликарството на VIII век, фи-
гурите се со голем формат. 
Фигурите во композициите 

силни бели намази, кои ги 
преобразуваат просторот и 
фигурите. Монашката група 
сликари му посветила по-
веќе внимание на деко ра-
тивниот изглед на прет ста ви-
те, нивните фигури се строј-
ни, ниски, здепасти, со го ле-
ми глави, речиси без врат, 

се поставени во просторот, а 
не во рамнина. Зографите 
направиле обид да прикажат 
алузија на длабочина преку 
разни движења и скратувања 
на фигурите, иако недоволно 
ги познаваат законите на 
перспективата - 'Молитва на 
Маслиновата гора'". 


