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Вовед  

Мариовскиот регион претставува природна целина, претежно ридско планински 
предел,  што приближно го  зафаќа  јужниот и дел од централниот дел од територијата 
на Република Македонија.  

Регионот е обиколен со планинските масиви на Ниџе и Кожуф од јужната страна, од 
западната со Селечка Планина, од северната со  Козјак,  Дрен Планина и дел од 
Кожуф Планина. Рељефот на регионот е прошаран со три поголеми реки како: 
средното течение на  Реката Црна, Градешка Река и Бела Река. Низ целата област на 
Мариово  протекува Црна Река каде што се наоѓа и најдолгата клисура во Република 
Македонија – Скочивирската Клисура која плени со својата исклучителна убавина. 

 Мариово се дели на Мало Ново, кое е распространето на левата страна од Црна Река 
и Големо Старо Мариово , кое  е распространето на  десната страна од реката.   

 

Мапа на Општина Новаци 

Поволната местоположба, природните богатства (енергетски извори, шуми, метали, 
неметали - лигнит, никел, антимон, хром, перлит, азбест, фелдспати, кварц, гранит 
вулкански туф и сл.), како и поволната клима (медитеранска, умерено континентална и 
континентална) овозможувале и перспективно ќе овозможуваат иден развој на 
регионот.  
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Заради својата географска особеност Мариово  е засолнато и одвоено од соседните 
области поради големите гранични планински масиви и сосема слабите сообраќајни 
врски. Оваа природна автономност  од една страна е добра, особено во минатото  
зошто останало  надвор од туѓите влијанија и наметнувања, но од друга страна 
ваквата изолација придонесе денес  регионот да биде само еден редок непродуктивен 
еколошки регион.   

Мариовскиот регион некогаш броел дури повеќе од четириесет населби од кои денес  
неколку не постојат, како: Костеново,  Пешта , Гудјаково,  Клиново,  'Ржаново,   Лисец, 
Туманово, Сатока, Лешница, Трново,  Црничани, Мелница, Петалино, Калиште и 
Врпско. Денес  сеуште постојат  населби, но  со минимален број на жители. Некои од 
нив бројат и до 1 жител , како што доскоро беше селото Брник.  

Населени села во Мариово се: Градешница, Брник Витолиште, Полчиште,  Кокре, 
Ивени,  Рапеш, Орле, Груниште, Рожден, Галиште,  Мајдан, Вепрчани, Бешиште, 
Живојно, Маково, Старавина,  Дуње, Кален,  Крушевица, Манастир, Пештани, 
Чаниште, Будимирци и Зовиќ. Погоре наброените села припаѓаат на трите 
етногеографски целини, Битолското, Тиквешкото и Прилепското Мариово.  

Административно Мариово припаѓа под трите општини: Новаци,  Кавадарци и Прилеп. 

Во многу легенди името на областа Мариово  се среќава како Морихово, Морина, 
Мерихова, Марина и сл. Позната е легендата за Марија која прифатила да живее кај 
бегот, под услов да не се исламизира нејзиниот крај, кој во нејзин спомен го добива и 
модифицираното име.  

Организираниот живот во Мариово се одвивал во континуитет, започнувајки од 
предисторискиот период  се до денес.  

За тоа ни  сведочат бројните фрагменти од ќерамички садови од предисторискиот 
период, камените петрографски споменици со врежани симболи, бројните антички 
археолошки наоди од предримскиот период, доцноантички и римски локалитети со 
зачувани архитектонски остатоци и други ископани наоди, рановизантиски сакрални 
архитектонски остатоци, доцновизантиски сакрални архитектонски остатоци ( цркви, 
манастири, фрескоживопис), преродбенски цркви, манастири, фрескоживопис и 
иконопис и цркви од понов период односно XX и XXI век. 

Во античкиот период просторот на областа Мариово припаѓал во македонската област 
Пелагонија, односно  на овој простор се наоѓало кралството на Пелагонците. Постојат 
податоци од извршените истражувања дека Мариово било населено со население од 
илирско и тракиско потекло, коешто подоцна се асимилирало со миграцијата  на 
јужнословенските брсјачки племиња.  

За средновековниот период не постојат доволно изворни податоци. Мариово се 
споменува во Првата грамота издадена од визнтискиот цар Василие II во 1019 година, 
а се однесува на Охридската архиепископија. Тука Мариово се споменува, заедно со  
Меглен, Просек, Сетина и Остров. Мариово подоцна, некаде во XIV век се споменува 
во Повелбата на српскиот цар Стефан Урош, а во периодот под турската окупација се 
споменува во пописните турски дефтери на населението во Мариовската нахија.  
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Низ историјата Мариово изменило повеќе господари (Византија, Бугарија, Србија, 
Турција) заради својата гравитација кон битолската, прилепската и тиквешката  
област, но тоа било повеќе формално заради неговата природна географска 
автономност.  

 

Мапа на Битола, Прилеп и територијата на денешна Општина Новаци од 1890 г 

Така на пример во периодот на турската окупација Мариово имало специјален статус , 
на автономна покраина „хас“. Оваа автономност резултирала, чисто и компактно 
словенско подрачје со незначителни културни и други влијанија, заради што задржани 
се  старите словенски имиња на разните месности.  
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И покрај споменатата изолација во историјата на  Мариовскиот регион забележани се 
настаните како: двете мариовски буни, првата  во 1564/65 година, а втората во 1688/89 
година. Забележано е и учеството  на мариовското население  во Илинденското 
востание во 1903 година, додека за време на Првата светска војна, односно во  
септември 1918 година војските на централните сили на линијата на Македонскиот 
фронт ги држеле позициите на овој простор  источно од селото Старавина  и  селото 
Зовиќ. 

Со тек на времето, особено по пропаста на турското царство, потоа балканските војни 
и Првата светска војна се случува стопанска стагнација во регионот. По завршувањето  
на Вторта светска војна  започнува засилена миграција  на мариовското население во 
градовите и рамничарските краишта и надвор од Македонија. Денес  Мариовскиот 
регион претставува  ретко населено подрачје.  

Мариово е особено и по своите фолклорни и етнолошки карактеристики кои треба да 
се негуваат и зачуват. Она што особено плени и предизвикува возвишени чувства кај 
овој крај е симбиозата меѓу човекот и околната природа. Кај многу рурални подрачја 
во Р. Македонија тоа може да се забележи, бидејки тоа е и типична одлика на нашата 
традиционална архитектура. Исклучителната хармонија во овој регион се должи на 
природната геоморфологија на теренот,  што била инспирација за нашиот човек  
користејќи ги природните материјали од околината која го опкружува. Така создадени 
се прекрасните мариовски населби со живеалишта изградени од камен, дрво, кал, 
прачки, слама и сл., многубројните цркви и манастири, воденици, амбари , трла, 
племни. Како и да е, Мариово заслужува афирмација, развој и ревитализација на 
просторот  со создавање на поволни општествено -економски услови во иднина. 

На територијата на регионот се уште постојат  голем број на цркви и манастири кои 
датираат од раниот и подоцнежниот среден век, цркви и манастири од понов период ( 
XIX и XX) век, како и остатоци од античкиот период. Утврдени се  голем број на 
археолошки локалитети од античкиот и доцноантичкиот  период како локалитетите: 
„Пешта“ помеѓу Старавина и Градешница, „ Градок“ во близина на Расим Бегов мост, 
„Заградишка чука“ северно од селото Витолиште, „Градец“ во близина на селото 
Манстир, „ Тумба Чебрен“ североисточно од манстирскиот комплекс Чебрен, „Садеви“ 
кај некогашното село Мелница.   Меѓу многубројните цркви и манастири со различна 
датација најпознати се : Чебренскиот манастир со црквата посветена на Свети 
Димитрие, кој поседувал и ќелијно училиште каде се учело на  старословенски јазик, 
потоа  црквата Свети Спас 14 век, манастирската црква Свети Атанасиј, во селото 
Градешница, црквата Свети Димитрие14 -15 век,   црквата  Свети Илија (1872), во 
селото Манстир црквата Свети Никола (1266), во селото  Кокре црквата Свети Дух, во 
селото  Дуње црквата  Св. Димитрија. Во ова село уште во 1880 г. имало и училиште. 
Во селото Пештани, црквата Св. Ѓорѓија, во селото Вепрчани, црквата Св. Спас,  во 
селото Крушевица црквата Св. Арханѓел, во селото Полчиште црквата Св. Спас  (1892 
год.), во селото  Бешиште  црквите Св. Илија и Света Петка , во селото Живојно 
црквите  Св. Петка и Св. Илија, во селото  Врпско, црквата  Св. Арханѓел и многу 
други.  
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Цел на истражувањето  

Во рамките на овој научен труд претставени се редоследно следните културно 
историски знаменитости на територијата на Општина Новаци: 

1.1 Манастирски комплекс ЧЕБРЕН (ЧЕМРЕН) 

1.2 Камен мост во село Зовиќ 

1.3 Куќата на Калеш Анѓа во село Старавина 

1.4 Црква Свети Димитрие во село Градешница 

1.5 Црква Свети Никола село Градешница 
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1.1 Манастирски комплекс ЧЕБРЕН (ЧЕМРЕН) 
Чебрен е  место во Мариово  со богато историско минато. Атарот на Чебрен, 
денес  потпаѓа под селото Зовиќ, односно општина Новаци. Според пишаните 
извори, градот на локалитетот „Чебрен“ кај селото Зовиќ  во средниот век се 
викал Чемрен. Тоа го потврдува српскиот архиепископ Данило за време на 
владеењето на цар Душан во неговото дело „Животи кралјева и архиепископа 
српских“. Покрај другите градови го споменува и градот Чебрен. Денес  тоа 
може да  се види по зачуваните организирани остатоци  од камен.  
Градот Чемрен, според историските податоци, сè до 1331 -34 година, кога бил 
освоен од царот Душан, се наоѓал во рамките на Византиското царство. Со 
доаѓањето на Турците градот престанал да егзистира, а на неговото место 
останало мало селце со манастирот „Св. Димитрија“ познат и денес како 
„Чебрен“. 
Селцето полека исчезнало, а останал само манастирот кој уште во почетокот 
на 18 век имал училиште за свештеници кои вршеле служба по црквите низ 
областа Мариово. Манастирот бил многу развиен се до првите децении на 
дваесетиот век 

 
Скица со реконструкција на изглед на средновековниот град Чемрен со обѕидието 
зајакнато со неколкуте кули 
 
Локалитетот „Град, Чебрен” лежи на еден издвоен вулкански куп или тумба во 
кањонот на реката Црна (Еригон во античко време), како и на просторот ниско 
крај реката јужно од тумбата некаде околу 140 м високо над самата река, 
недалеку и северозападно од селото Зовиќ.  
На овој простор сеуште може да се видат античките, остатоците  на 
средновековниот манастир и на раселеното селце Чебрен. Локалниот 
планински пат што поаѓал од Полето на запад и ја сечел јужномориовската 
висорамнина, го допирал Чебрен и се качувал до пазувите на Кајмакчалан - 
Кожуф на исток, кон старите рудници на железо. Денес тоа е  патот Суводол — 
Рапеш — Манастир — Полчиште. Археолошките истражувања предводена од 
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стручни лица на тогашниот Народен Музеј од Битола кај тумбата Чебрен го 
докажаа постоењето на рано античка наслеба од времето на владеењето на 
македонските кралеви, според откриените монети од тој период.  

 
Поглед на дел од областа Чебрен 

 
Изглед на средновековниот комплекс со видливи остатоци од обѕидието и други објекти  
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Тука, покрај остатоците од акрополата, цистерна, базилика, откриена е и една 
градба која според констатациите на археолозите веројатно,  е во склоп на 
ранохристијанска црква. Тоа е објект вдлабен во карпа, во чија средина е 
издлабен помал објект во форма на крст, како и четири кружни дупки во аглите 
на правоаголната платформа. Овој објект претставувал т.н. мартириум во кој 
се чувале мошти на некој христијански маченик. од првите векови на 
христијанството кога христијаните биле прогонувани од тогашната римска 
власт. Блиску до овој објект се наоѓа голема гранитна плоча со изработен 
рељеф – детелина со четири листа и повеќе помали детелинки со четири 
листа, која веројатно припаѓа на претходнонаведениот објект. Ваква слична  
форма на вдлабен крст се среќава и на еден обработен камен блок на 
трикорабната црква во с. Манастир. Нашиот коментар е дека можеби ваквата 
конструкција со вдлабен крст  во склоп на доцноантичката – ранохристијанска 
базилика, може да претставува и еден вид мала крстилница за крштевање на 
новите христијани. Детелината како симболичен мотив се јавува во 
ранохристијанскиот период како израз на божествената тријада. 
фотографија 
 Со археолошките истражувања во изминатите години на овој простор (пониско 
крај реката), докажано е дека во доцната антика бил изграден кастел со 
замашни димензии, додека пониско на југ започнала да се развива цивилна 
населба која била опфатена со истиот одбрамбен ѕид (обѕидие).  Целиот овој 
простор бил ограничен - обѕидан наоколу и зајакнат со повеќе кули. Според 
констатираните остатоци се добива информација на планско градско 
оформување со големина од 5 ха.  
Во средиштето на населбата бил изграден базиликален тип на храм датиран V-
VI век, чии темели и делови од мермерната пластика до денес се среќаваат во 
и околу средновековната црква. Деловите од мермер веројатно се столбчиња 
од мермерна иконостасна преграда (фото 2 и 3), но постојат и остатоци од  
столбови, капители и базиси изработени од камен кои веројатно потекнуваат 
од наосот на базиликата (фото 4, 5, 6, 7). Постојат докази дека населбата на 
локалитетот „Чебрен“ егзистирала и во периодот пред римската  окупација, 
односно за време на владеето на македонската империја. Тоа ни го  
докажуваат и наодите на монети од кралевите на античка Македонија.  
Пронајдените монети на Македонските кралеви, Филип  II (359–336 п.н.е.), 
Касандар (316–297), потоа од автономна Македонија, од Антигон Гоната (277–
240/39 п.н.е.), Филип V (221–179 п.н.е.), Персеј (179–168 п.н.е.), монети на 
градовите Амфипол и Тесалоника, како и на Аркадија потекнуваат од овој 
локалитет.   
Периодот на овие простори, кога е изградена и  базиликата  V-VI век и 
дефиниран како рановизнатиски се смета како релативно мирен без некои 
позначајни потреси. Но, византиските цареви Леон и Зенон, а потоа  Анастасие 
и Јустинијан I поучени од претходните пустошењеа на Готите, а потоа на 
Хуните, го сфатиле ова како иден сериозен проблем па затоа биле фокусирани 
на градителска дејност што ќе обезбеди заштита на постоечките збегови, 
стражи, рударски населби, градови, села, со изградба или обнова на 
планирани фотификациони системи.  
Така, во тој период биле ангажирани воените царски архитекти при што се 
обновени или изградени многу нови, крепости  и градови.  Тоа се случило и кај 
градот Чебрен, при што истиот бил обѕидан. Денес постојат остатоци од 
фортификациониот ѕид од тој период.  
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Траги од старите рудници како и железна згура се среќаваат на повеќе  места 
на локалитетот. Главната стопанска дејност во доцно античкиот период во 
Македонија било рударството. Државата се грижела за безбедноста на 
рудничарските и топилничарските постројки и за таа цел биле изградени бројни 
мали тврдини, каде престојувале чиновници, контролори, стручњаци и 
стражари.  

 
Графичка претстава на крстот реликвијар  
 
Покрај другото тука биле топени  металите под контрола на државата, тука 
биле чувани  добиените метали и металните производи до нивната конечна 
испорака до државата. Доколку постоела некоја поголема опасност тука во 
овие фортифицирани со обѕидија простори се засолнувале  работниците и 
рударите од околината.  Се до XII- XIII век се користеле старите одбрамбени 
крепости кои доколку биле уништени или делумно уништени се обновувале или 
адаптирале. Тоа се случува и со одбранбениот ѕид на градот Чебрен, при што 
извршена е поправка на обѕидието,  кулите и акрополата во XIII век. Новото 
обѕидие отстапува од доцноантичкиот ѕид.  Тогаш била обновена и црквата. 
Средновековната црква била изградена врз базиликата во XIII - XIV век, но со 
помали димензии. За истата постојат податоци дека повторно била обновена и 
живописана  во XVI век.  Во тоа време на југоисточниот агол на античкото 
обѕидие изградена е една друга црква, посветена на св. Илија.  
Во периодот на турската доминација животот во  дотогашните мали 
средновековни градчиња замрува. Главната причина е во изменетиот 
стопански систем во турската империја, која постојниот феудален систем го 
заменила со турскиот тимарско-спахиски систем. Тогаш црквата ги изгубила 
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своите имоти, манастирите опустеле, како и феудалните замоци и рударските 
градчиња.  Големата турска империја ги форсирала поголемите и побогатите 
рударски центри. Така, при ваква конкуренција неминовно било и потполното 
замрување со раселување на градот Чебрен. Само, манастирот ќе продолжи 
да егзистира се до почетокот на XX век. 
Со археолошките ископувања откриени се голем број на керамички фрагменти, 
монети и ситни предмети датирани од 11-14 век. Некои од нив изложени се 
постојаната музејска поставка на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј Битола, како бронзената  аплика со претстава на глава-јавач, 
и крст-реликвијар, датирани во X –XI век. Крстот реликвијар или енколпион е 
изработен од бронза. Предната и задната страна е склопена со шарнир, а кога 
ќе се склопи внатре постои шуплина за чување на реликвија. Двете страни се 
украсени со рељефи, веројатно со претстави на едната распнатиот Исус 
Христос, а на реверсот Богородица во молителен став. Серафимова? и 
фотографии од поставката 
 
Од извршените археолошки истражувања, дознаваме и за постоењето на 
градот Антанија кој бил епископско седиште во 5-6 век.  Други констатирани 
археолошки локалитети се : локалитетот Тумба Чебрен од римско и 
доцноантичко време и некрополата Марта кај селото Зовиќ од железно време. 
 
 
1.1.1 Манастирски комплекс Свети Димитрие 
Манстирот  Свети Димитрие се наоѓа во рамките на второто предградие на 
средновековниот град Чебрен, на десниот брег на реката Црна. 
Датиран е во првата половина на  XIV век. Во  тек  на 14 век  во Македонија, 
односно од времето на нејзиното потпаѓање под власт на српските 
средновековни владетели до потпаѓањето под власт на Османските Турци, 
уметничкото творештво (ѕидното и штафелајното сликарство) заземаат едно 
од најзначајните места во историјата на средновековната уметност и тоа не 
само во Македонија туку во историјата на уметноста на балканските народи и 
византиското сликарство воопшто.  
Во периодот по османското освојување  уметничката дејност во покорените 
краеви на Балканот, со мали исклучоци остана сосем непозната. Не е необично 
што историографијата на сликарството од ова време ни дава  само воопштен и 
непотполн приказ на неговата состојба.  
Судбината на уметничкото творештво била мошне нееднаква и скромна  во 
однос на претходниот период. Тоа значително ќе придонесе  веќе во самиот 
почеток на новото време да се формира познатото сфаќање за тесните 
можности на културниот развој на христијанските народи под турска власт.  
Пред паѓањето под турска власт кон крајот на 14 век во средните делови на  
Балканскиот Полуостров имало повеќе уметнички жаришта, чијашто дејност во 
новите услови се прекинала, главно не оставајки посебна трага во 
подоцнежните времиња. Сепак во некои од нив таа продолжила,  или неколку 
децении подоцна почнале да се забележуваат знаци на обновување засновано 
на сопствената традиција, во извесна мера модификувана и носена од 
личности со поинакви можности.  
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Изглед на црквата Свети Димитрие од југоисток 
 
Од богатото сликарско творештво на 14 век, зад кое стоеле разновидни 
сликарски работилници, најголемиот дел веќе во 15 век не можело да бидат 
препознати. Во образувањето на поразвиени и заокружени уметнички целини 
во централните области на Балканот се истакнале две, костурската и 
охридската школа и секоја од нив со голем број споменици поврзани меѓусебно 
со забележително заеднички црти.  
Во 14 век Македонија  се повеќе станува еден од позначајните уметнички 
центри  на Византија. Со тежиште кон Солун, таа без сомнение беше главен 
преносен пункт во процесот на ширењето на византиската уметност во 
Бугарија, Србија и Русија.  
Првите децении на 14 от век, кога е датирана манастирската црква Свети 
Димитрие, односно периодот од 1282 година  делови од Македонија се под 
византиска и доминација на српските средновековни владетели. Српската 
држава ќе доминира со севроисточните градови на Македонија. Со примирјето 
кое  е постигнато во 1334 година помеѓу српскиот крал Душан и византискиот 
цар Андроник III Палеолог, на српската средновековна држава ќе и припаднат 
останатите градови во Македонија.  
Овој договор ќе ја намали територијата на охридската диецеза, но нејзината 
афтокефалност нема да биде доведена во прашање. Тогашниот охридски 
архиепископ Никола бил особено критичен при изборот , кој и како слика во 
црквите на неговата диецеза.  
Во тој период обновени се голем број на цркви и манастири.  Тоа е период на 
работа на повеќе познати и анонимни сликарски работилници, како онаа на 
познатите Михаило и Еутихие, на нивните наследници мајсторот Ѓорѓија и 
неговата тајфа, патувачката сликарска работилница на чело со сликарот Јован 
Теоријан и бројни анонимни патувачки мајстори.  
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Периодот во втората половина на 14 век во прилепскиот регион и Пелагонија 
работи монашката сликарска тајфа на  митрополитот Јован Зограф и неговиот 
брат јеромонахот Макарие. Податоци за тоа кој би можел да ја живописа 
црквата немаме, нити пак можеме да бараме хронолошки аналогии, заради тоа 
што живописот од тој период не е сочуван.  
Манастирот во своето повеќевековно постоење  бил повеќе пати обновуван 
заради честите опожарувања, грабежи и разрушувања. Постои податок дека за 
време на  Првата светска војна  биле срушени четири објекти кои веројатно 
биле конаци, една племна, казанџилница, четири амбари, две воденици, како и 
црквата Свети Спас. 
Денес од комплексот на манастирот е сочувано многу малку. Од првобитната 
црква, односно трибродната базилика сочувана е централната длабока апсида  
која била обновена над рановизантиската во XIV век со димензии од 2,40м и 
дел од источниот ѕид.  

Остатоци од мермер од рановизантиската базилика V-VI век, во ентериерот на 
денешната црква  
 

Во апсидалниот дел сочуван е живопис од  XVI век, кога црквата била повторно 
обновувана и живописана. Периодот на XV -XVI век под турска окупација се 
раѓаат многубројни еднобродни со мали димензии цркви, живописани од 
локални мајстори или од живописци од монашките редови. Тоа е и период на 
проширување или враќање на своите поранешни јурисдикции на Охридската 
Архиепископија, кога охридскиот архиепископ Прохор имал бројни судири со 
смедеревскиот митрополит Павле и со костурскиот митрополит околу 
влијанието приклонувањето или отцепувањето на одредени епархии.  
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Но, позната е политиката на архиепископот Прохор за употреба на словенскиот 
јазик наместо грчкиот во администрацијата и богослужбата во 
Архиепископијата.  Заради тоа и тешко е во овој период да се одредат точните 
граници на Охридската архиепископија.  

Остатоци од столбови од камен од  рановизантиската базилика V-VI век, во 
ентериерот и во дворнното место на денешната црква 
 

Остатоци од столбови од камен од  рановизантиската базилика V-VI век, во 
ентериерот и во дворнното место на денешната црква 
 
Во првата половина на XVI век диецезата на Охридската Архиепископија, била 
стеснета на исток и на север, додека на запад била проширена.  
Во 30-тите години на XVI век под јурисдикција на Охридската Архиепископија 
имало 33 епархии, а на територијата на Македонија 12 епархии. Манстирската 
црква Свети Димитрие веројатно припаѓала кон Битолската епархија или 
Пелагониската епархија. 
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 Тешката политичко-економска положба на Охридската Архиепископија во 
втората половина на XVI век довела до  големи територијални стеснувања 
особено со отцепувањето на српските епархии и обновувањето на Пеќската 
Патријаршија.  
По смртта на епископот Прохор, назначен бил рашкиот митрополит Симеон, но 
за кратко време бил сменет од прогрчки настроените архиереи, па така бил 
назначен нов, архиепископот Никанор. По Никанор се споменува 
архиепископот Гаврил. Заради тешката економска и духовна положба тој и 
независно од него пелагонискиот, веројатно Григориј и прилепскиот 
митрополит патувале до Русија да бараат парична и друга помош од рускиот 
цар Теодор Иванович. Паричната помош ја барале за помагање на 
истоштеното христијанско население како и за обнова на црквите и 
манастирите. Тоа ќе значи дека и манастирскиот комплекс или само црквата 
Свети Димитрие била обновена со едно вакво залагање на локалните епископи 
или актуелниот архиепископ во тој период. 

 
Апсидата со живопис од XV –XVI век 
 
Иконографијата кај сочуваниот живопис во црквата Свети Димитрие не тера да 
донесеме заклучок за неговата сличност со живописот кај  црквите во периодот 
на 15 век, како што е црквата посветена на Богородица Милостива во село 
Нивица на Голема Преспа од 1451 /2, Свети Илија во село Долгаец, Свети 
Спас  кај селото Вишни во близина на Струга, Драгалевци, Бобошево. Па така 
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може да се остави и отворено прашањето за датацијата на живописот во 
апсидата, заради веројатната можност дека овој дел од олтарниот простор 
може да потекнува од периодот кога била изградена црквата над 
рановизантиската, односно првата половина на XIV век.  
Времето и претходните интервенции врз црквата си го направиле своето. 
Живописот е крајно деградиран, избледен и прекриен со наслаги од различен 
тип, заради што е со многу слаба видливост.  

 
Детал Исус Христос од сцената Причестување на апостолите 
 
Од  живописаната површина во апсидата нецелосно сочуван е долниот дел на 
цоклето. Зачувани се неколку правоаголни полиња ограничени со темносива 
боја, а внатре правоаголните полиња имаат  белузлав фон, врз кого се 
насликани букети со цвеќиња со црвени и светлосини тонови. Над цоклето во 
првата зона претставена е сцената Поклонување на жртвата, веројатно  со 
архиерејската свита од Свети Григориј, Василие Велики, Јован Златоуст и 
ангел. Сцената Поклонување на жртвата зачната е уште од времето на 
назначувањето на охридскиот архиепскоп Лав  во 1037 година во периодот на 
неговите христолошки расправи со римското свештенство. Поклонување на 
жртвата претставува симболичен начин на прикажување на евхаристијата , 
алузија на Тајната вечера со што е востановен чинот на причестувањето или 
на Христос како евхаристична жртва. Впрочем од темата Службата на Свети 
Василие Велики, зачната  е оваа необично значајна евхаристична  сцена, која 
подоцна  скоро редовно ќе биде сликана во долната зона на апсидата кај 
византиските цркви, под име Поклонување на жртвата.  Фигурите не се целосно 
сочувани. Во втората зона прикажана е сцената Причестување на апостолите, 
каде е претставен Исус од левата страна како причестува со вино и од десната 
како причестува со леб. Во горниот дел постои насликана лачна рамка со 
црвена боја над секој светител, која што потсетува на иконостасните епистили 
од 16- 17 век.  Третата зона во сферата на апсидата сочуван е мал дел 
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живопис каде е изгубено сликарството и неможе да се идентификува сцената. 
Веројатно е приказот на Богородица со Исус. Зоните се поделени со насликана 
лента од 5см. при што е употребена темно црвена боја. 

 
Детал од Ангелот од сцената Поклонување на жртвата 
 
За жал, заради слабата видливост не сме во можност да исчитаме било какви 
сигнатури, инскрипции, ниту може да се направи попрецизна анализа на 
цртежот и употребената палета на бои. Техниката на живописување веројатно 
е фреско.  
За осликување на облеките, ликовите, користени се претежно тонови на жолт 
окер, кафеави, оранж, белузлави, додека за осликување на фонот користени се 
париско сината во првата зона и ултрамаринот во втората зона во горните 
делови, додека во долните употребен е жолт окер. Ликовите на светителите 
грижливо се обработени, особено ликот на Ангелот и Исус Христос со 
нагласена мимика од окерасти, кафеави и нежно маслинести тонови, типични 
за палеолошкиот византиски стил . Облеките се графички драпирани со светли 
и темни тонови на избраната боја со цел да се прикаже раскошното драпирање 
означувајки ги осветлените и површините во сенка. Сочуваниот живопис е во 
процес на континуирана деградација со тенденција да исчезне. Мајсторот или 
мајсторите кои ја осликувале црквата веројатно спаѓаат во добро талентирани 
мајстори на својот занает.  
Манастирот кој бил заштитен со ограден ѕид од камен,  денес постои, но е 
делумно  срушен. Портата од каде се влегувало во манастирот е доста 
репрезентативна. Изградена е од прецизно обликуван – делкан камен. На 
источниот дел од оградниот ѕид постои сликана декорација, која датира од 
понов период, односно од 1879 година. На ѕидот од камен  над порталот на 
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малтерисана површина со правоаголна форма обликувани се три ниши. Една 
централно поставена со поголеми димензии и две со помали димензии 
странично од неа. Во централната ниша постои живопис со претстава на Свети 
Димитриј на коњ, во одбрана на градот Солун.  
Инаку Свети Димитрие бил прогласен за заштитник на градот Солун. 
Светителот е претставен во војнички панцир и развиорена наметка качен на 
црвен коњ. Во десната рака држи копје, а во левата уздите на коњот. Во 
заднината прикажана е дел од архитектурата на градот Солун (одбрамбен ѕид 
и веројатно црквата Свети Димтриј во Солун), а на небото сонце. Околу 
надворешните рабови,  нишата е декорирана  со ритмичка флорална 
декорација во светлосин тон. Истата декорација ја има и кај страничните ниши. 
Од внатрешната страна на лаците  кај сите три ниши, истотака постои 
растителна (цветна) декорација. Над бордурата околу страничните ниши 
насликан е по еден цветен мотив со виолетово црвени тонови. Во јужната ниша 
на ултрамарин фон, насликан е Архангел Михаил со меч во десната и отворен 
свиток во левата рака. Текстот е испишан со старословенски букви.  Во 
северната ниша насликан е Архангел Гаврил со перо во десната рака и 
отворен свиток во левата рака. Фонот и кај оваа ниша е во тон на ултрамарин. 
Текстот е испишан со старословенски букви. Помеѓу централната и јужната 
ниша на рамната ѕидна површина сочувана е испишаната  годината на 
осликувањето 1879, како и фрагменти од имињата на дарителите. Името на 
зографот, доколку било испишано не постои. Живописот е во многу  лоша 
состојба со тенденција во скоро време да отпадне.  

 
Репрезентаивната влезна порта во манастирот 
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Трите ниши над порталот:лево Архангел Михаил, централно Свети Димитриј, десно 
Архангел Гаврил 
 

 
Централана ниша над порталот со приказ на Свети Димитрие, заштитник на манастирот 
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Испишаната година на осликување 
 

 
 Други објекти со минимално сочувани остатоци се конаците, лоцирани 
севреозападно и западно од црквата. Истите биле градени од делкан и 
полуделкан камен. Сочувани делумно се: оградниот ѕид на манастирот, дрвен 
амбар југоисточно од црквата, како и нов конак изграден по 1935 година јужно 
од манастирската црква. На дел од старата базилика во тек на 206-7 година 
доградена  е нова помала црква. 
 

  
Дрвен амбар      Изградената црква во 2006-7 година 
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Изградениот конак во 1935 година јужно од манастирската црква 
 
 
1.1.2 Црква Свети Спас  Вознесение Христово 
 Црквата Свети Спас која се наоѓа во непосредна близина на Чебренскиот 
манастир ( лево од земјениот пат што води до манастирот), лоцирана на едно 
возвишение над Црна Река, е надвор од последниот, третиот одбрамбен ѕид на 
средновековниот град Чебрен.  
Таа е мала еднокорабна црква со димензии од 6,30 х 4,30 м.и висина од 2.80м. 
Теренот врз кој е изградена црквата претежно е карпест. Ориентирана е во 
правец исток – запад. Влезот на црквата е од западната страна, на една скала. 
Отворот на влезот е мала дрвена врата. Над влезната врата постои вградена 
полукружна ниша со остатоци од малтер, која во минатото веројатно била 
живописана. Кај јужната фасада постои мал правоаголен отвор – прозорец. На 
исток апсидата од олтарниот простор е градена над карпа. Кај апсидата постои 
отвор – дентикула. Заради нагибот на теренот, северниот дел од црквата е 
повисок во однос на јужниот. Црквата е ѕидана од делкан камен и кал, а од 
надворешната страна (фасадите) со фугован варов малтер.  
Како бил изведен нејзиниот првобвитен свод (полуобличест или изведен на 
друг начин), денес не може да се констатира. Црквата денес е покриена со 
црвени герамиди, но сеуште се зачувани по рабовите плочи од шкрилец над 
калканските ѕидови на север и на југ. Денес, наосот на црквата е поделен од 
олтарниот простор со едноставен дрвен иконостас. На теренот не се 
забележани остатоци од стариот. Источниот ѕид, централно завршува со 
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полукружна апсида  со длабочина од 0,66м. и две плитки, лачно завршени 
ниши на местото на протезисот и ѓакониконот.  

 
Црквата Свети Спас, со поглед од југоисток 
 
Подот на црквата е од камени плочи набиени на земја. Црквата е живописана 
во ентериерот: во наосот на северниот, јужниот и западниот ѕид и во олтарниот 
простор. Вкупната квадратура на живописот изнесува  43.0 м2.. Техниката на 
живописувањето веројатно е фреско.  За нејзиното осликување користени се 
светли тонови на сина , зелена, бела тонирана, во контраст со кармин, жолт 
окер и кафеава. Според податоците кои ги поседуваме покривот и сводот, како 
и целата црквичка на некој начин, пострадале во текот на Првата светска војна. 
Денешниот покрив е на две води од керамиди во комбинација  со камени плочи 
од шкрилец кај апсидата и источниот раб на покривот. Црквичката е многу 
малку проучувана во минатото, но според сликарството се датира од крајот на 
XV и првите децении на XVI век.  
Во олтарниот простор во долната зона претставена е евхаристичната сцена 
Поклонување на Агнецот – службата на Светите архиереи Свети Василие 
Велики и Свети Јован Златоуст. Сигнатурите и текстовите испишани се на 
црковноословенски. Над нив во конхата на апсидата претставена е Богородица 
од типот Ширшаја - Платитера и Исус Христос во медаљон. Во нишата од 
протезисот насликан е Свети Стефан првомаченик, а во нишата од ѓакониконот 
насликан е Свети Роман. Меѓу нив се старорозаветните пророци Давид, Свети 
Симеон Столпник.  
Во долниот дел цоклето на источниот ѕид насликна е драпирана завеса во 
бела боја и кармин црвени и окер линии и ситни цветчиња. На северниот ѕид 
во олтарниот простор е сцената Визијата на Петар Александриски, каде се 
претставени малиот Христос како стои над правоаголна масичка прекриена со 
чаршаф, Петар Александриски со отворен свиток  и наземи, еретикот Арие.  
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Забелешка. За Петар Александриски дознаваме од житиските текстови за 
месец ноември (25). Петар бил епископ во Александрија во 311 година, кога 
бил уапсен од римскиот цар Максимилијан и потоа погубен. Еден ден пред 
погубувањето имал визија во тек на богослужбата кога му се појавува Христос 
и му порачува да не го прима еретикот Арие во христијанската заедница, ниту 
да го причестува. Притоа според преданието Исус му го покажал хитонот кој му 
го искинал Арие. Арие бил предводник на аријанската ерест, која ќе биде 
укината  во 325 година на Првиот екуменски собор во Никеја.  

  
Поглед во ентериерот на црквата од влезот кон исток 

 
Поглед во ентериерот на црквата од исток кон запад 
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Кон средината на 14 век претставата Визијата на Петар Александриски се 
приближува кон композицијата Служба на архиереите на Христос – Агнец. 
Таков е случајот во оваа црква и во охридското сликарство до 14 век 
(Богородица Заумска, Богородица Перивлепта, Митрополија –Мистра, Свети 
Никола во Мелник – Бугарија, Грачаница, Свети Никола во Варош, Свети 
Никола во Манастир и други. Практично оваа сцена  започнува да се користи за 
украсување на храмовите уште од 12 от век. Кај сцената Визијата на Петар 
Алекснадриски во оваа црква карактеристично е што Петар држи отворен 
свиток, што не е случај кај останатите претстави во прикажувањето на оваа 
сцена, потоа Христос е претставен како лебдее над чесната трпеза заокружен 
во елиптична бела светлина, а Арие не  е претставен со наведната  глава, но 
како да е сведок на визијата на Петар.  

Крст и криптограми на запад Крст и криптограми на исток кај прозорецот 
на јужниот ѕид 
 

Над оваа сцена, во втората зона е делумно сочуваната сцена на Христовото 
вознесение. На јужниот ѕид во олтарниот простор во долната зона претставени 
се Свети Спиридон и Свети Кирил Александриски. На јужниот ѕид во наосот  кај  
првата зона е претставата Исус Христос цар и голем архиереј, со Богородица 
царица Параклиса (молбеница) од десната страна  и Јован Претеча од левата 
страна. И двата се со отворени свитоци.  
Забелешка. Приказот на Исус Христос цар и голем архиереј веднаш до 
олтарската преграда има свое значење (подготвеност да се принесе како 
евхаристична жртва и во сета своја слава).  Во постарата литература оваа 
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сцена е позната и како „Царски деизис“. Најстарата позната композиција од 
овој вид насликана е во севрната купола на нартексот од манастирската црква 
Успение на Богородица во Трескавец кај Прилеп околу 1340 година 
Потоа доаѓа натписот под прозорецот со црковнословенски испишан текст. Во 
внатрешноста  на ѕидовите од прозорецот од двете страни насликани со 
кармин црвена крстови и криптограми. Криптограмите имаат свое значење. 
Во продолжение на јужниот ѕид во првата зона прикажан е Свети Пантелејмон 
и светите воини Свети Теодор Тирон и Стратилат. Воините не се облечени во 
своите вообичаени војнички облеки, туку во свечени велмошки облеки. Во 
втората зона сцените со сигурност не можеме да ги идентификуваме, но 
веројатно претставени се сцени од Големите Празници и Христовите 
страдања, како што се распознаваат сцените во вториот појас над светите 
воини - Лазаревото воскресение и првата сцена почнувајки од олтарната 
преграда која веројатно е Благовештение Богородичино. 
На западната страна на југозапад во долната зона претставен е во цел раст 
Архнгелот Михаил.  

 
Архангел Михаил, претстава  на западниот ѕид 
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Фигурата на архангелот е диспропорционална во однос на димензијата на 
просторот. Насликан е со меч во десната и отворен свиток во левата рака во 
одлучен став и со развиорени крилја. За осликувањето користени се жолт окер, 
кафеава, сивосина, зелена, тонирана бела. Наспроти него на истиот ѕид кон 
северозапад во долната зона насликани се Свети Константин и Елена во цел 
раст со светиот крст – симболот на христијанската вера. Облечени во свечени 
царски одежди со круни на главите. Фигурите на Свети Константин и Света 
Елена сместени се во насликани арки во горниот дел со тонирана бела, додека 
фонот е со пастелна сивосина боја. Долните облеки  насликани се со кармин 
црвена, а наметките со бела тонирана. Над врататата на западниот ѕид, во 
втората зона насликана е сцената Успение на Богородица. На десната страна 
кон Богородица се доближуваат група апостоли ставајки раце на одарот, а 
околу одарот понатаму опкружена е со другите апостоли, архиереи кои се 
присутни на настанот. На југозапад и северозапад од сцената насликани се во 
посебни полиња свети архиереи.  На северниот ѕид од наосот во првата зона 
почнувајки од олтарната преграда претставени се  Светите врачи Кузман и 
Дамјан, воинот Свети Ѓорѓија, воинот Свети Димитрие, потоа Свети Атанасие и 
Свети Никола. Светите насликани се во цел раст и во свечени велмошки 
одежди. Во втората зона иако делумно сочувани се распознаваат сцените од 
Христовиот живот Големите Празници. Почнувајки од олтарната преграда 
сцената Цветници или Влегување на Исус во градот Ерусалим, потоа сцената 
на Христовото Распетие и сцената Мироносници на Христовиот гроб. 
Забелешка. Сцената на Христовото распнување кое се одвива на брдото 
Голгота, отстапува од конвенционалното претставување. Дејствието кај оваа 
сцена се случува во едно поинакво, поведро опкружување со урбани 
архитектонски елементи  насликани во заднината.  

 
Сцената Исус Христос голем архиереј и цар и Богородица Параклиса молбеница  
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Сцената во протезисот 
Визијата на Петар 
Александриски 
 

Натписот под прозорецот кај 
јужниот ѕид на наосот 
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Извонредната сликана декорација во црквата Свети Спас ги содржи тематските 
иновации Визијата на Петар Александриски и Исус Христос цар и Богородица 
царица што настапиле во XIII и XIV век што му даваат особен белег на 
последните векови на палеолошкиот византискиот стил. Палетата на 
употребените бои  и начинот на ? ни го приближува живописот на црквата 
Свети Спас . Идентификацијата на уметничкиот ракопис  
Архитектурата и сликарството на црквата се во многу лоша состојба, со 
оштетувања од ризичен и критичен тип. Особено оштетувањата врз живописот 
придонеле во голема мера за неговиот целокупен дезинтегриран изглед. 
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1.2 Камен мост во село Зовиќ 
Селото Зовиќ спаѓа меѓу најживописните села во Мариово. Во близина на 
селото тече реката Градешка, која извира кај планината Ниџе, а се влива 
најнапред во реката Сатока, а потоа  во Црна река. Градешка река  течејќи по 
своето камено корито има оформено клисура со необична убавина.  

 
Село Зовиќ 
 

   
Каменото корито на реката Градешка  
 
 Во минатото името на селото било Б`зовиќ, затоа што на неговата територија 
особено е распространето лековитото растение "бозел".  
Во  селото има околу  30-40 домаќинства. Населението што живее во него 
претежно се занимава со сточарство и земјоделие.  
 Селото Зовиќ припаѓа во битолскиот дел на Мариово, а според просторот на 
атарот, разделено е на два дела, стара и нова населба.  
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Така, атарот на Зовиќ I е на денешната локација на која постои селото, а 
атарот на Зовиќ II се допира со државната гранична линија со Република 
Грција.  
Селото е претежно ридско и е на надморска височина од 680 метри.  Од градот 
Битола е оддалечено околу 52 км. Позначајни цркви се Свети Никола и Свети 
Атанасиј Велики.  
На Градешката Река, се наоѓа една прекрасна камена градба- Зовичкиот Мост. 

 

 
Изглед на камениот мост и воденицата  
 
Камениот мост се наоѓа во непосредна близина на селото. Неговата намена 
била премостување на Градешка Река. Изграден бил заради комуникација на 
населението со населените териториите  од другата страна на реката, односно 
со мариовските села Старавина, Градешница, Бешиште и Полчиште.  
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Мостот во с. Зовиќ ~ 1970 г 
 
Во средновековниот период на местото на камениот мост постоел веројатно 
дрвен, кој по кажување на жители од селото, бил срушен кога во една прилика 
при транспорт бил преоптоварен.   
Дури во 1955/6 година Majсторот Ѓуладин или Џуладин од село Лабуништа, 
струшко и Трајко Секирков повторно го изградиле со залагање на месното 
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население и колективите. Непосредно кај приодот кон  мостот на една висока 
карпа е насликан светецот Свети Ѓорѓи, кој е еден вид на остаток од црквичето 
кое во минатото постоело таму. Живописот датира од поново време, односно 
од 1925 година која е испишана заедно со имињата на дарителите. 

 
Живопис со приказ на свети Ѓорѓи 
 
Живописот со приказот на свети Ѓорѓи сместен е во правоаголна насликана 
рамка која во горниот дел завршува лачно. Рамката е насликана лента од три 
линии; во средината црвена која е најширока и е ограничена со потенка бела 
лента од внатрешната и црна од надворешната страна. Централно поставена е 
фигурата на свети Ѓорѓи на бел коњ и со развиорена црвена наметка како го 
убива аждерот. Фонот е обоен со светлосина боја. Во долниот дел на фонот 
претставен е карпест пејсаж. Во горниот дел на фонот со црковно словенски 
испишана е со бела боја кратенка од името на светецот-  Велико Маченик и 
цело име Ѓеорѓи. Живописот на карпата е реставриран  во 2006 година од НУ 
Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола. 
Мостот се вбројува меѓу најубавите архитектонски творевини во Мариово. 
Изграден е од камен, односно делкани и приделкани камени блокови. Има 
лачна форма и прилагоден е на конфигурацијата на теренот.  Во долниот дел 
во непосредна близина на реката од страната на селото Зовиќ изградена е 
Воденица, која населението ја користело за мелење на житарици. Воденицата 
е изградена од камен и била покриена со камени плочи, кои денес се заменети 
со лимен покрив. 
Заради целокупна атрактивност и вонвременската импресија што ја остава 
селото, истото станало и сега е инспирација и предмет на интерес за 
многумина уметници, биолози, етнолози, геолози  и многу други професии. На 
поедни места започнато е разградување на мостот. 
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1.3 Куќата на Калеш Анѓа во село Старавина 
Калеш Анѓа претставува една од најопеаните народни хероини. Селото 
Старавина е нејзиното родното место. Ова село е познато по приказната за 
Калеш Анѓа, мариовска девојка со челична волја спремна и по цена на својот 
живот да ја зачува својата вера и да не се предаде на прилепскиот кадија. 
Калеш Анѓа потекнувала од фамилијата Сирмевци, кои што живееле во ова 
маало, па кај локалното население оваа куќа е позната како „Куќата на Калеш 
Анѓа“ 

 
Куќата на Калеш Анѓа пред реконструкцијата 
 
Калеш Анѓа била заробена на подмолен начин и нејзиното спасување од домот 
на кадијата, на некој начин претставува вовед во организирано востание 
против Отоманската империја или т.н. „Мариовска буна“ во 1564/65 година. 
Населението во Мариово и пружило голем отпор на Отоманската војска и во 
неколку наврати истата и ја совладале. Сепак обиколени од сите страни од 
далеку помногубројниот непријател, востаниците морале да се повлечат 
тврдината Пешта(2), лоцирана помеѓу селата Старавина и Градешница. 
Неможејќи на сила да ја освои тврдината, Отоманската војска се послужила со 
итрина и го лоцирала подземниот канал, низ кој што тврдината се снабдувала 
со вода.  
Дел од изжеднетите востаници се одлучиле на борба до смрт на портите на 
тврдината, а додека пак другиот дел заедно со жените и децата биле земени во 
заробеништво. 
Локалитетот Пешта датиран е од времето на владеењето на античките 
македонски владетели, односно IV век пред наша ера. Се наоѓа помеѓу 
денешните села Старавина и Градешница. Гледајки од центарот на селото кон 
тврдината, може да се забележи обликот на некогашната тврдина.  
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Тука постоел и град, кој е поврзан со преданието дека ова е родното место на 
Филип, земајки го во предвид историскиот податок според кого Филип, таткото 
на Александар Македонски, слегол од планините и потоа ја изградил 
престолнината Пела. Најблискиот планински масив севрозападно од Пела  е 
токму овој мариовскиот.  
 

 
Поглед кон местото каде се наоѓала тврдината Пешта 
 
По Мариовската буна таа ја изгубила својата оригинална намена и била 
оставена на забот на времето. Денес разрушена, во голема мера и поради 
бомбардирањето во текот на Првата светска војна, таа останува како нем 
сведок за бурното минато на овие простори.) 
(Легендата за Калеш Анѓа е овековечена во истоимениот роман на Стале 
Попов. Куќата од каде што потекнува најубавата и надалеку позната мома од 
селото се уште гордо стои на оригиналните темели во Старавина. Според 
преданието, преубавата Анѓа, несакајќи да се потурчи, била грабната и 
однесена кај турскиот бег во Прилеп. Жителите на мариовските села, 
обединети и разгневени од настанот, отишле во Прилеп и ја вратиле Анѓа 
дома. Потоа се засолниле во тврдината Пешта, која и денес се наѕира од 
селото, во која живееле под опсада цели десет години, се додека една баба не 
ги предала на Турците. Потоа, според приказната, Анѓа завршила во Истанбул. 
Таму таа го сретнала својот брат-близнак Анѓеле, го препознала по белегот на 
ногата и тој ја вратил назад во селото.) 
Денес објектот, насловен како куќата на Калеш Анѓа претставува 
традиционален тип на градба, со правоаголна форма  ѕидана од природни 
материјали (дрво, камен и кал) со функционална и симболичка поделба на 
„горен“ и „ долен“ дел. Горниот за домакинството, а долниот за стоката. Заради 
благата мариовска клима познати се отворените чардаци. Ваков чардак 
среќаваме и кај Куќата на Калеш Анѓа.  
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1.4 Црква Свети Димитрие во село Градешница 
Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од 
кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, 
постојат девет цркви. 

 
Село Градешница 
 Една од најстарите е црквата Свeти Димитрие, за која некои автори сметаат дека 
потекнува од XIV век или од XV век. Храмот посветен на свети Димитрие, за жал  
многу малку е истражуван досега иако е издадено решение со статус на  
споменично, недвижно, културно добро во 1992 година. Во минатото екипата на 
Републички завод за заштита на спомениците на културата има извршено 
евиденција на спомениците на културата во мариовскиот крај,  кога е евидентиран 
и овој споменик на културта, но со основни податоци. Во тек на 2000-та година НУ 
Завод за заштита на спомениците на културата и музеј од Битола има преземено 
одредени превентивни мерки што се однесуваат на архитектурата и 
фрескоживописот. Фрескописот на црквата некои автори го  датираат од крајот на 
XIV и почетокот на XV век, но истражувањата на други автори дел од 
фрескоживописот и ѕиданиот иконостас го датираат во почетокот на 16 век. Сепак 
нема да погрешиме доколку за  црквата Свети Димитрие ја потврдиме датацијата 
од XIV и XV век. Црквата Свети Димитрие се наоѓа на влезот во селото, покрај 
патот што води до селото. Црквата  е од типот на еднобродна градба со 
правоаголна основа, со влез на западната страна и апсида на источната страна. 
Градена е од делкан и полуделкан камен кој е употребен и за  полукружниот свод. 
На влезот од западната страна во вдлабена ниша насликан е свети Димитрие, 
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патронот на црквата. Фрескописот овде не е целосно сочуван. Во внатрешноста 
црквата била фрескоживописана врз подлога од варов малтер, скоро на целата 
површина (на источниот, западниот, северниот, јужниот ѕид, на сводот и на 
ѕиданиот иконостас. Денес не се целосно зачувани фрескоживописаните 
површини, заради оштетувањата кои настанале врз градбата на црквата со тек на 
времето. 

 
Црква Свети Димитрие во село Градешница 
Мошне впечатлив е масивниот камен иконостас што го дели наосот од олтарниот 
простор. Во продолжение кај наосот поставени се мермерни столбови, по еден на 
северната и јужната страна во наосот. Преку столбовите и иконостасот изѕидани 
се по три слепи лаци, над кои се издигнува камениот свод.  
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Графички приказ на архитектурата на црквата Свети Димитрие 
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Изглед на наосот на  црквата кон исток 

 
Изглед на црквата кон запад 
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Детал од капителот на 
мермерниот столб кон 
северниот ѕид од наосот 

Детал од натписот на запад над влезната врата 
 

 
   
 За фрескоживописот во наосот на црквата и на иконостасот некои автори 
соопштуваат дека евидентно се разликуваат од фрескоживописот во олтарната 
апсида и ѕиданиот иконостас го датираат во XVI век. Но, нашите констатации за 
кои постојат одредени показатели, сликарството  временски  го поместуваме уште 
поназад, односно во периодот кон крајот на XIII век. Можеби идните 
конзерваторско реставраторски истражувања со примена на други научни 
дисциплини ќе ни овозможат потврда за нашите претпоставки. 
Фрескоживописот во црквата Свети Димитрие 
Заради непрегледноста од различна природа на фрескописот бевме 
оневозможени да дадеме подетални информации, за целосната иконографска 
програма. Според досегашните согледувања нашите размислувања одат во две 
насоки : дека фрескоживописот е од два различни временски периоди, каде 
фрескоживописот со постаро потекло е дело на  особено вешт и надарен зограф, 
но поверојатна е претпоставката дека фрескоживописот е дело на локална 
монашка енклава. Во периодот на фрескописувањето работеле покрај главниот 
мајстор и помошници, при што помошниците работеле во горните партии, а 
главниот мајстор кај првите зони во наосот, олтарниот простор и на иконостасот.  
Забележани се и одредени преправки од типот на ретуширање од поново време, 
можеби и преправки од постар период. Како би ги потврдиле овие претпоставки 
потребно е да се направат дополнителни истражувања потпомогнати со други 
научни дисциплини. 
Посебно место во црквата зазема  иконостасот. Иконостасот на црквата спаѓа во 
типот на изѕидани кои најрано се појавуваат во XIII век на териториите  под 
византиска доминација. На територијата на Р. Македонија цркви со ѕидани 
иконостаси има неколку, а се појавуваат во XIV, XVI и XVII век, како црквата Свети 
Ѓорѓи во Старо Нагоричино, црквата Свети Никола во Шопско Рударе, црквата 
Свети Атанасие во с. Слоештица демирхисарско. 
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Изглед на ѕиданиот иконостас 
 
Иконостасот во црквата  изѕидан е од полуделкан камен, споен со малтер и го 
преградува олтарниот простор по целата широчина на наосот. Централно 
поставен е влезот во олтарниот простор. Истиот во горниот дел лачно е засведен. 
Од северната страна постои влез што води кон протезисот, кој исто така во 
горниот дел лачно е засведен. Наместо насликани икони на дрво, иконостасот е 
украсен со фреско икони. Во долниот дел, односно цоклето насликана е драперија 
во посветли и потемни тонови на жолт окер, украсена со вегетабилен мотив 
насликан со црвена и црна боја. Завршетокот на драперијата насликан е со 
широка црвена трака. Над насликаната драперија на јужната страна на 
иконостасот насликана е допојасна претстава на Исус Христос Спасител, кој со 
десната рака благословува, а во левата држи отворено Евангелие. Исус Христос 
насликан е во темноцрвен хитон и белузлав химатион. До него е насликана 
допојасната претставата на светиот воин Димитрие. Свети Димитрие насликан е 
во војничка облека, во десната рака држи меч, а во левата краток нож. Главата на 
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свети Димитрие украсена е со свечена дијадема украсена со скапоцени камења - 
бисери. Од левата страна  на воинот насликан е штит со кружна форма. Штитот е 
насликан во виолетово црвени тонови, а декориран е со вегетабилни орнаменти и 
еден антропомотфен детал. Облеката, односно наметката е насликана со 
зеленомаслинеста боја, а за туниката употребена е црвена, додека  панцирот 
насликан е со сивкаст тон. Кон северната страна од централниот влез во 
олтарниот простор во ниша насликана е највпечатливата претстава на 
Богородица од типот Елеуса или Богородица Милостива. Богородица го држи 
малиот Исус во своите прегратки, милувајки го со својот образ. Насликана е 
мошне емотивно изразувајки ги човековите особини. Богородица е насликана во 
раскошен мафорион во темен кармин обрабен со жолто црвенкаст тон на  окер, 
додека малиот Исус насликан е во краток хитон во тонови на жолт окер. На 
крајната северна страна до влезот на протезисот насликана е допојасната 
претстава на свети Никола во бел полиставрион украсен со црни крстови и 
омофор со насликани црвени крстови. Светителот држи затворено Евангелие во 
левата рака, кое е насликано со црвен окер и украсено со бисери, а  со десната 
рака, која е фрагментарно сочувана благословува. Претставените светители 
распоредени на местото од престолните икони сместени се во обрабени рамки во 
вид на лента со ширина од 4см. од двете страни потенцирана со тенка бела 
линија. Претставата на свети Никола сместена е во правоаголна насликана рамка, 
а останатите се во форма на арки во горниот дел или со изглед на полукружни 
ниши, со исклучок на претставата Богородица Елеуса која иако е насликана во 
изведена ниша, истата дополнително е потенцирана со црвена бордура во вид на 
трака. Оваа претстава е потенцирана со уште еден вид декорација со цик –цак 
насликани ленти кои ја пратат формата на нишата. Во лунетата над претставата 
на Богородица испишан е криптограмски текст. Фонот кај насликаните претстави е 
со светла сивосина боја, додека кај Богородица  во горниот дел е светла сивосина 
боја, а во долниот зелена со среден тоналитет. Нимбусите на светителите 
насликни се со жолт окер и потенцирани со тенки бели линии. Ликовите се 
насликани слоевито со жолт окер во градирани тонови, зелени сенки и белузлави 
акценти. Сигнатурите се испишани со бела боја на византиски јазик. 
На архитравот кој се протега по целата должина на иконостасот во правоаголно 
поле ограничено со црвени ленти (горе и долу) насликани се допојасните 
претстави на дванаесете апостоли. Над главите на апостолите одделен со 
бордура постои натпис кој се протега по целта должина на иконостасот. 
Централно насликани се апостолите Петар и Павле. Зад Петар насликани се 
апостолите Лука, Марко, Андреа, Вартломеј и Јаков, додека зад Павле насликани 
се Матеј, Јован, Тома, Симон и Филип. Од страната на Петар, апостолите држат 
Евангелија, а од страната на апостол Павле држат затворени свитоци. 
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Детали од ѕиданиот иконостас, Богородица Елеуса и свети Димитрие 
 
Во олтарниот простор во првата зона  на источниот ѕид прикажана е 
компоэицијата  Поклонување на светите отци - архиереји на Агнецот, чија 
локација е детерминирана со црковните канони и начинот на кој треба да се 
претставени во олтарот. Централно претставен е малиот Исус  на чесна трпеза 
полулегнат, а со десната рака благословува. Зад него има насликана архитектура 
(црква и други објекти), од левата и десната страна поставени се по еден  Ангел, 
во бели ѓаконски облеки и во рацете држат по една рипида која на врвот завршува 
со осумкрака ѕвезда. Осумкраката ѕвезда во христијанството ги симболизира 
осумтте еони на Христовата слава. Од десната страна претставен е свети 
Василие, со бел полиставрион со црни крстови, а врз омофорот насликани се 
темноцрвени крстови. Од левата страна свети Јован Златоуст и свети Атанасие 
Александриски со исто осликани полиставриони, само омофорот на Атанасие 
Александриски е насликан со црни крстови. Свитоците што ги држат архиереите 
испишани се на црковнословенски јазик. Оваа композиција е единствена и ретка 
заради прусуството на Ангелите Господови со осумкраките ѕвезди и 
архитектонските детали, што претставува реткост во приказот на оваа 
композиција. Ваква слична претстава  среќаваме во олтарниот простор на  
црквата Богородица Пречиста во село Граешница битолско, датирана во 
почетокот на XV век. 
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Поклонување на Агнецот- апсида на источниот ѕид 
 
Во црквата Свети Димитрие констатирани се црковнословенски натписи кај 
композицијата Поклонение на Агнецот, додека кај други композиции – во олтарот, 
наосот на црквата среќаваме натписи на грчки јазик кои се прифатени како 
епитети и карактеристични грчки именувања усвоени во христијанската екумена, 
како примерот со Христос Емануил во претставата на Богородица Знамение. 
Понатаму, во првата зона во нишата на протезисот насликан е свети Стефан 
Првомаченик во бела одежда. 
Над оваа композиција   во полукалотата на апсидата насликана е допојасната 
фронтална претстава на Богородица со темноцрвен мафорион на чии гради во 
круг во форма на клипеус насликан е Христос Емануил со црвен хитон и жолт окер 
химатион. Над рамењата на Богородица во висина на главата, насликани се со 
интензивна црвена боја кружни медаљони обрабени со лента во жолт окер. Во 
внатрешноста на медаљоните испишани се со бела боја сигнатурите што значат 
Мајка Божја. Иконографскиот тип на Богородица Знамение е варијанта на 
Ширшаја со молитвено издигнати раце. Оваа претстава е работена према текстот 
на пророкот Исаија, според кој Богородица се претставува како отелотворение на 
црквата –Eclesiae Mater. Овој иконографски тип на Богородица е значаен тематско 
–хронолошки показател бидејки во пошироката сфера на византиската уметност е 
присутен во постарата уметност. Во Македонија и пошироко овој иконографски 
тип во XIII век започнува да се заменува со друг иконографски тип наречен 
Оранта. Над претставата на Богородица Знамение се среќаваме со уште два 
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значајни моменти во иконографската програма на авторот на живописот во 
олтарниот простор. Веднаш над конхата насликан е Христовиот лик на бел убрус. 
Иконографскиот тип е Неракотворен образ, кој уште се нарекува византиски тип, и 
салватор тип. Овој тип води потекло уште од почетоците на црковните 
христолошки расправии за прикажувањето на правиот Христов лик, при што 
црквата прифатила два типа. Еден од нив е таканаречениот Неракотворен образ, 
односно дека ликот не е насликан од човечка рака, туку е директен отисок на 
Христовиот лик. Приказната потекнува од IV век по Евсевие, кога разболениот 
кнез Авгар побарал помош од Спасителот. Обидувајки се да му помогне бидејки 
бил спречен лично да дојде, му го испратил својот отисок од лицето на платно. 
Кнезот Авгар кога го допрел овој лик, веднаш оздравел. После ова, овој убрус како 
драгоцена светиња бил пренесен под името Манделион во Цариград. Кај 
иконографскиот тип на ликот (отисокот) на Христос во црквата Свети Димитрие 
претставен е со смирена хиератичност, величенствен без трновиот венец и е во 
согласност со византискиот иконографски тип. Над оваа претстава се наоѓа 
мошне ретка иконографска претстава на Отецот Бог. За осликувањето на овој тип 
обично се користела предлошката на Христовиот лик, но како и кај нашиот лик 
косата и брадата се насликани со белузлава боја за да се прикажи страосната 
дистанца на Таткото Бог и Синот Божји. Сфаќањето на Отецот Бог  кај претствата 
во олтарниот простор на црквата Свети Димитрие  е во согласност со визијата од 
типот“ Vethi denmi“ или Старецот на деновите кој се опишува кај пророкот Данаил, 
глава 7, 9. Тој го опишува како старец  кој седи, облеката му е бела како снег, а 
косата како волна, а престолот како пламен огнен. Претставата во црквата Свети 
Димитрие е приближна во сликовниот запис. Отецот Бог е претставен како 
благословува со двете раце, облеката е насликана со бела боја, драпирањата се 
изведени со лазурна кафеавооцрвенкаста и лазурна светлозелена боја. Косата и 
брадата  се осликани со бела, а за потенцирање на прамените употребена е 
светло кафеава и жолт окер. Ореолот е насликан со жолт окер и во внатрешноста  
насликани се три (два странично и една над темето) розети со осум ливчиња. 
Обично на површината во внатрешноста на ореолот се слика осмокрака ѕвезда, 
но кај оваа претстава имаме отстапување заради осликувањето на три розети што 
личат на ѕвезди со осум ливчиња кои треба да ги претставуваат осумте краци на 
ѕвездата. Осумте краци  ги означуваат осумте еони на идната слава. Старецот на 
деновите е претставен како да лебдее во двојна елиптична мандорла осликана со 
бела боја, која ја претставува божествената светлина. Мандорлата е носена од 
два серафими, претставници на  највисокиот небесен хиерархиски ред на ангели. 
Серафимите се осликани со жолт окер, а со кафеава насликани се крилјата и 
дефинирани се ликовите. 
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Олтарен простор - претставата Богородица Знамение во полукалотата на апсидата  
 

 
Олтарен простор со претставите Старецот на деновите (горен дел) и Неракотворен образ 
(долен дел) 
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Фрескоживописот во наосот на црквата кој веројатно датира од ист период како 
фрескоживописот на ѕиданиот иконастас  е во многу лоша состојба. Зачуваните 
живописани површини краткорочно се заштитени со опшивки кои ќе го спречат 
нивното отпаѓање. Многу од употребените пигменти за осликувањето се 
деградирани, променети и заради тоа нивната идентификација не е 
високопроцентно оценета. Сцените се врамени со насликани црвени ленти 
обрабени со бели линии, заднината со сивосин тон, а сигнатурите се испишани со 
бела боја на византиски јазик.  
 
Кај западниот ѕид над влезната врата зачуван е минимален фрагмент со натпис 
каде веројатно била испишана годината на живописување, како и податоци за 
ктиторот и авторот. На западниот ѕид  во првата зона кон југ насликани се две 
светителки во цел раст од кои едната е света Параскева - Петка, а другата 
светителка не може да се идентификува, но ќе ги наведеме како можни фигурите 
на света Теодора, Марина или света Недела. Во продолжение кон север, во 
првата зона во цел раст претставен е светиот воин Прокопие. Света Петка носи 
наметка со кафеаво црвена боја, а сенките се изведени со темна кармин црвена 
измешана со црна, а во десната рака цврсто го држи крстот. За осликувањето на 
воинот употребена е жолт окер за панцирот, светло сива за туниката и кармин 
црвена за наметката.  
На северниот ѕид во првата зона во продолжение на светиот воин Прокопие 
насликани се другите свети воини, свети Димитрие и свети Ѓорѓи. Облечени се во 
војничка панцирна облека со нивните атрибути во десната рака. Свети Димитрие 
со меч, свети Ѓорѓи со копје и штит. За нивното осликување употребени се тонови 
на жолт окер за панцирите, светло сиви за туниките, а за наметките   кармин 
црвена. Нимбусите се осликани со интензивен жолт окер потенциран со тенка 
бела линија. Во продолжение на првата зона на северниот ѕид претставени се 
светите Врачи Кузман и Дамјан во цел раст. Свети Кузман со десната рака 
благословува, а во левата рака држи веројатно исцелителска кутија, а облеката е  
изведена со кафеави тонови. Свети Дамјан во десната рака држи исцелителски 
инструмент, а во левата  исцелителска кутија, додека долната облека е изведена 
со светло кафеав тон, а химатионот е насликан со светлоцрвена боја. На крај е 
претставена фигурата во цел раст на Свети Никола кој со десната рака 
благословува, а во левата држи отворено Евангелие. Свети Никола е насликан во 
бел полиставрион украсен со црвени крстови, а омофорот е со црни крстови. 
Генерално гледано за осликувањето авторот користел претежно топли бои 
наспроти заднината која е осликана со сивосина боја, а на некои места е зелена. 
Нимбусите на светителите се со интензивен жолт окер, а сигнатурите со бела 
боја. 
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Дел од фрескоживописот на северниот ѕид од наосот, лево светиот воин Димитрие, десно 
светиот воин Ѓорѓи 
 
 

 
Светите Бесребреници Кузман и Дамјан на северниот ѕид од наосот 
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Претстава на света Петка на западниот 
ѕид од наосот 
 

                           
Над влезната врата на западниот ѕид во наосот – втора зона насликана е сцената 
Успение на Богородица. Богородица лежи на посмртниот одар насликан со црвена 
боја и обиколка од бела драперија, а пред него поставени се два свеќници. 
Свечениот чин на Богородичиното Успение е прикажано со помал број на свети 
архиери и апостоли заради ограниченоста на просторот. Доминираат боите на 
кармин црвена, белата и окер жолтите тонови, додека полиставрионите на 
архиереите насликани се со црвени крстови. На север и на југ, сцената е 
фланкирана со фигури на неидентификувани светители во цел раст со облека 
насликана во тонови на жолт окер. Вертикално во продолжение, во третата зона 
прикажани се подпојасните претстави на свети маченици. На северниот ѕид од 
наосот во втората зона  кај плитката ниша кон запад е претставата на 
Евангелистот Марко, а кај нишата кон исток Евангелистот Матеј. Од внатрешната 
страна на лакот кон запад преставени се свети Јован Крстител и пророкот 
Соломон, додека кај лакот кон исток нема сочуван фрескоживопис. 
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Композицијата Успение на Пресвета Богородица во втората зона на западниот ѕид од 
наосот 
 
На јужниот  ѕид од наосот во првата зона почнувајки од исток кон запад насликана 
е фигурата во цел раст на Архангел  Михаил со меч во десната рака. За жал овде 
живописот е делумно сочуван. Сочуваниот фрескоживопис се одликува со 
прекрасно ускладен колорит од зелена, црвена, сива и кафеава, како и прецизна 
обработка на деталите од облеката и крилјата на архангелот. Во продолжение  е 
претставата на светител кој неможеме да го идентификуваме заради 
фрагментарните остатоци.  
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Архангел Михаил кај јужниот ѕид од 
наосот, прва зона 
 

Свети Никола северниот ѕид од наосот, прва 
зона 
 

Понатаму на јужниот ѕид во првата зона во полукружна ниша на сивосина заднина 
насликана е композицијата наречена Деизис каде фигурите на Исус Христос, 
Богородица и свети Јован Претеча насликани се во цел раст. Во средината 
фронтално насликан е Исус Христос Пантократор,  со десната рака благословува, 
а во левата држи затворено Евангелие. Од Христовата десна страна претставена 
е полупрофилно Пресвета  Богородица со двете раце молително упатени кон 
Христа. Од левата страна претставен е свети Јован Претеча истотака 
полупрофилно претставен и со двете раце молително упатени кон Христа. За 
осликувањето на облеките користени се ограничен број на бои, како кафеаво 
црвенкаста за мафорионот на Богородица и хитонот на Христос, сива за 
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химатионот на Христос, а облеката на Јован Претеча е осликана со измешани 
тонови на сива и кафеава. Можеби заради нетранспарентноста и оштетувањата 
настанати на боениот слој неможе да се направи прецизна идентификација на 
употребените бои. Нашата претпоставка е дека можеби и во одреден период 
вршени се одредени преправки односно надсликувања над одеждите на 
светителите. Инаку оваа композиција спаѓа меѓу најрепрезентативните претстави, 
чија тема е преземена од Псалмот 45.10., само што оваа варијанта не е така 
раскошно прикажана.  

 
Композицијата Деизис на јужниот ѕид во наосот 
 
Во втората зона над композицијата Деизис, исто во широко лачна плитка ниша е 
претставата на Евангелистот Јован, како седи на полукружен стол и го пишува 
Евангелието, вдахновен од ангелот. Столот на кој седи насликан е со интензивна 
окер жолта боја, богато декориран со бела, црвена и црна боја.  Во иста таква 
ниша во продолжение кон исток фрагментарно зачувана е претставата на 
Евангелистот Лука. Од внатрешна страна на површината на лакот кон исток 
насликани се пророци, кои неможе да се идентификуваат. Од внатрешната страна 
на лакот кон запад, насликани се : од страната кон исток претставен е пророкот 
Давид, а од страната кон запад зачувана е претстава на старозаветен пророк кој 
неможе да се идентификува. 
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 Кај третата зона на наосот претставени се композициите од Христовите Празници 
и страдања. 

 

Детал од композицијата Раѓањето Христово на јужниот 
ѕид од наосот 

 
Детал од композицијата 
Воскреснувањето на Лазар на 
јужниот ѕид од наосот 

Детал од претставата на Евангелистот Јован во нишата 
на јужниот ѕид од наосот 
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На северниот ѕид од запад кон исток, прва веројатно е сцената Исус Христос пред 
Понтиј Пилат, до неа е малку сочуваната композиција на  Христовото Распетие, но 
сочувана е последната сцена Слегување во Адот. На јужниот ѕид од запад кон 
исток, прва е композицијата Раѓањето Христово, до неа  Покрстувањето Христово, 
а на крај Воскресението на Лазар.  
Колоритот за осликување на фигурите, пејсажите и архитектурата е комбинација 
од топли бои во повеќе тонови и меѓутонови, додека за заднината се користени 
ладни бои претежно сивосини тонови со што се добива впечаток на хармоничен 
изглед, заради правилното дозирање на интензитетот. Деловите од телото 
ликовите рацете нозете, насликани се на подлога со варијации на  жолт окер, 
бледозелени сенки, кафеави контури за потенцирање на очите, веѓите, носот и 
сл., бели акценти за потенцирање на осветлените површини. Само кај 
претставата Богородица Знамение, кај ликот на Богородица и Христос минимално 
е употребена црвена боја на површините кај образите. Косите на светителите, 
ангелите насликани се претежно со кафеава боја, а прамените, кадрите 
дефинирани се со жолт окер.  
Фрескоживописот во црквата Свети Димитрие со своите особености го 
карактеризираме како доцнокомненски, во периодот под власта на палеолозите. 
Постоењето на црковнословенски натписи во спомениците со религиозно ѕидно 
сликарство во средновековна Македонија се забележува дури во почетокот на XIV 
век. Спомениците во склоп на диецезата на Охридската архиепископија под 
византиска власт претежно се со византиски натписи, но иако малку на број 
евидентирани се и споменици со словенски натписи, како црквата Свети Архангел 
во с.Варош Прилеп, Свети Никола во Манастир во прилепскиот дел од Мариово, 
Света Богородица Перивлепта во Охрид, Света Богородица во с. Требино, кои 
може да се  поврзат со одредени фази во нивното градење или осликување со 
црквата Свети Димитрие. Сочуваните словенски натписи во црквата Свети 
Димитрие во Градешница доминантни се во олтарниот простор,  а византиските 
во наосот на црквата. Според анализите ракописот на испишаните натписи се 
направени од иста зографска рака. Можеби периодот кога е фрескоживописана 
црквата Свети Димитрие била во рамките на македонските или српските 
средновековните држави каде словенскиот јазик имал предност над византискиот, 
потоа близината на манастирските средишта во кои се негувал словенскиот 
јазиксе резултат на словенските натписи во црквата Свети Димитрие во 
Градешница. Остануваат повеќе отворени прашања и размислувања за идните 
истражувачи на ова ѕидно сликарство, но се надеваме дека со нашите 
истражувања дадовме доволен придонес. 
Навистина е тажна состојбата на овој прекрасен фрескоживопис, за кој се 
надеваме дека во најскоро време ќе бидат преземени соодветни мерки за негово 
зачувување како сведоштво на едно средновековно религиозно сликарство од 
нашето минато. Неговата особеност – архитектонското решение, ѕиданиот 
иконостас, ретките иконографски фреско композиции и на крај неговата старост не 
задолжува да се однесуваме со посебен пиетет  кон неговото траење.   
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1.5 Црква Свети Никола село Градешница 
Кон крајот на XVIII и почетокот XIX век, во Турската империја се случуваат 
крупни општественo-политички и економски промени како резултат на воените 
порази што ја доведуваат земјата во економска и политичка зависност во однос 
на европските земји. Во тој период Македонија  сеуште била составен дел на 
пространиот Румелиски елает, со центар во Софија, кој наскоро заради 
военостратешки и политички причини бил пренесен во Битола.  

 
Изглед на црквата од југ 
 
Со Едренскиот мир во 1828 и Договорот меѓу Русија и Турција во 1830 година 
на христијанскиот свет под турска окупација му се одобруваат поголеми 
повластици. Со објавувањето на највисокиот турски државен декрет 
Ѓулахански хатишериф 1839 се проклмира првпат од султанот Абдул Меџит, 
полна рамноправност пред законот на сите граѓани без разлика на 
вероисповест, народност и социјална положба. Овие реформи отвораат еден 
траен процес на политички, социјално-економски и културни движења и во тој 
контекст, нов општествен подем.  
Влијанието на општествените односи ќе се почувствува врз најшироки основи, 
на духовен, културно-просветен и уметнички план. Со укинувањето на 
автокефалноста на Охридската архиепископија, Цариградската патријаршија 
станува спроводник на грчкото влијаније, а Бугарската егзархија на бугарското, 
подоцна и Српската, застанувајќи против иницијативите на македонското 
населениео во поглед на неговото економско и културно издигнување. Но и 
покрај се во Македонија во деветнаесетиот век, се случува таканаречениот 
Преродбенски период која сеуште се наоѓа во рамките на Османлиска Турција, 
но зафатена и од еден поширок процес – Индустриската револуција што се 
случува во Европа. Во Преродбенскиот период започнува засилена активност 
на возобновување на црквите и манастирите во Македонија. Се интензивизира 
и градежната дејност за потребите на христијанското население.  
Архитектурата, сликарството, копаничарството, започнуваат во целост да ја 
манифестираат психолошката карактеристика на времето и новиот живот, а 
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нејзиниот израз, духовната атмосфера на епохата. Со засиленото економско 
зајакнување на македонскиот елемент започнала и изградбата на пошироки и 
повисоки религиозни објекти – цркви од солиден материјал. Започнуваат да се 
градат во еден препознатлив архитектонски тип за XIX век, со просторна 
базиликална диспозиција, при што претставуваат висок технички дострел за 
периодот кога се подигнати.  
Селото Градешница ја продолжува својата градителска традиција и во 
периодот на XIX век. Во тој период во селото Градешница изграден е еден 
таков религиозен објект во центарот на селото. 
Тоа е  црквата Свети Никола,  за што дознаваме од ктиторскиот натпис, дека 
храмот бил подигнат во 1862 година. Дваесетина години подоцна, црквата била 
живописана.  
Во 1918 година, за време на Првата светска војна црквата претрпела поголеми 
разурнувања. Постојат некои тези дека деветанесетовековната црква е 
изградена на темелите на постара. Како би се потврдило или отфрлило ова 
тврдење, потребно е да се извршат пообемни истражувања  вклучувајки ги и 
археолошките. Но, со сигурност се знае дека црквата како и многу други објекти 
во селото  претрпеле големи штети во тек на Првата Световна Војна, односно 
во 1918 година. Поради тоа биле извршени поправки врз архитектурата во 
1923, а ѕидното сликарство било обновено во 1927 година, кај горните зони на 
страничните кораби и централниот кораб. Овие оштетени површини биле 
повторно осликани од страна на Коста Николиќ со неговите синови Јаким и 
Теодосија, по потекло од Лазарополе, за време на Митрополитот Јосиф од 
Битола. Во поново време вршени се дополнителни поправки на покривот и 
тремовите на западната и на јужната страна на црквата. 
Во периодот од 1881 до 1893 година, дебарските зографи, ученици и 
следбеници на Дичо Зограф, предводени од неговиот син Аврам, ќе насликаат 
неколку преродбенички цркви во Мариово, во чија сликарска програма свое 
место ќе најде и заедничката композиција со ликовите на св. Кирил и св. 
Методиј.  

 
Изглед на црквата од запад 
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Иако потписот на Аврам Дичов го среќаваме единствено во манастирската 
црква Св. Илија во селото Мелница, чии фрески се датираат во 1881 година, на 
оваа зографска тајфа можат да и се припишат уште неколку живописани цркви 
во Мариово. Меѓу генерацијата зографи, ученици и следбеници на Дичо 
Зограф, во чија сликарската програма свое место ќе најдат и ликовите на св. 
Кирил 
и св. Методиј, се браќата Јосиф и Јаков Радевич, кои потекнуваат од мијачкото 
село Лазарополе, од родот Мажовски. Нивната зографска дејност особено е 
плодна во последната четвртина на XIX век, во регионот на југозападна и 
северна Македонија. За осликувањето на црквата Свети Никола во село 
Градешница многу поверојатно е дека била ангажирана зографската тајфа на 
браќата Јосиф и Јаков Радевич. 
Црквата Свети Никола е изгрaдена од камен во комбинација со варов малтер. 
Истата е со димензии од 18,60 х 12 м. и висина од 7,87 м. Градбата на црквата 
е од типот на базилики или таканаречени псевдобазилики кои се 
карактеристични за Преродбенскиот период во Македонија. Од јужната страна 
видливи се оградните ѕидови изѕидани од камен, каде е поставена главната 
влезна дрвена порта. Десно од неа, поставена е чешма. На западната страна 
на црквата е влезот преку кој се влегува во нартексот, а на јужната страна 
постои уште еден влез преку кој се влегува во наосот на црквата. Од  
северозападната страна на западниот ѕид над нартексот изведена е спратна 
галерија до која се стигнува со дрвени скали. Галеријата над нартексот е со 
правоаголна основа,  према наосот е затворена, односно заградена со ограда  
висока до 1м. 
 Наосот на црквата е поделен на три брода изведена со две колонади од по пет 
столбови. Столбовите завршуваат со капители над кои се изѕидани лакови и ја 
делат равната таваница на травеи. На ѕидните површини над лаците 
насликани се и на север и на југ Старозаветните Пророци. Средниот травеј е 
највисок. Централниот и страничните травеи, обоени се со светлосина боја, 
како имитација на небо и на површината кај централниот травеј, насликани се 
златни ѕвезди.  Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со 
претставата на Исус Христос Седржител.  
На јужниот ѕид од црквата се наоѓа главниот влез во наосот. Над вратата 
постои вдлабена полукружна ниша со насликана допојасна претстава на свети 
Никола Чудотворец. Од западната страна се наоѓа друг влез во црквата со 
вдлабена полукружна ниша над вратата. Во нишата насликана е допојасна 
претстава на свети Атанасие. Веројатно патрон на постарата црква бил свети 
Атанасие.  На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која 
е полукружна од внатрешната, а седмострана од надворешната страна. Од  
двете страни на апсидата изведени се две полукружни ниши, со полукружни 
основи.  
На западната и на јужната страна изградени се тремови, а покривот на црквата 
е на две води, обложен со црвени герамиди, додека апсидата е покриена со 
камени тенки полочи од шкрилец. Фасадата на црквата обработена е со 
дерсована фуга. Градежниот материјал за нејзината изградба е претежно 
камен за ѕидните површини поврзан со малтер и дрво за кровната 
конструкција. Камбанаријата е во близина на црквата, односно прилепена е за 
јужниот трем. Покрај северниот и јужниот ѕид во наосот поставени се дрвени 
седишта за верниците, но и во меѓупросторот на колонадите на север и југ. 
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Ниша над влезот од западната страна со 
претстава на свети Атанасие 

Ниша над влезот од јужната страна со 
претстава на свети Никола 

 
Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас украсен со икони. 
Помеѓу колонадата на југ поставен е владичиниот престол изработен од дрво и 
насликан со цветни мотиви, а во внатрешноста поставена е икона на Исус 
Христос на престол. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот кој е 
насликан со цветни мотиви. Столбовите и капителите обоени се со бела 
варова боја, а потоа декорирани со мотиви од винова лоза и гроздови, но и 
цветни аранжмани. Иконостасот кој го одвојува просторот на наосот од 
олтарниот простор е украсен со икони и кај поедини полиња насликан претежно 
со флорални мотиви во таканаречениот локален барок. Во долната зона на 
иконостасот централно поставени се царските двери со претставата на 
Благовештение, а лево и десно распоредени се по четири китабиња врз кои се 
насликани вазни со цветни букети. Во првата зона и зоната каде се поставени 
престолните икони се наоѓа врата што води кон протезисот на која е насликан 
Архангелот Михаил, а на вратата што води кон ѓакониконот насликан е Свети 
Спиридон. Престолните икони во втората зона се со голема димензија и 
наредени се од севeр кон југ по следниот редослед: света Недела, свети Три 
хиерарси, свети Никола, Богородица со Исус Христос, Исус Христос 
Седржител, свети Јован Претеча и други светители. Кај третата зона поставени 
се икони од помал формат каде во средината е поставена варијанта на Деизис 
со поединечни икони на Исус Христос, Пресвета  Богородица и свети Јован 
Претеча. Кон југ и кон север вдолж ширирната на иконостасот поставени се 12 
апостолски икони. Централно на врвот на иконостасот поставен е таканаречен 
Голем крст или Змиски крст, на постоље од две ламји и две помали пропратни 
икони. Иконостасот на дрвените столбчиња, агли,  декориран е со цветни 
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мотиви, а хоризонталната штица помеѓу престолните и апостолските икони, 
декорирана е со гранчиња од винова лоза и гроздови кои ритмички се 
повторуваат. Иконите на иконостасот со голема веројатност можеме да му ги 
припишиме на тајфата на браќата Јосиф и Јаков Радевич. Сигнатурите се 
испишани на словенски јазик. Кај колоритот при декорирањето на ѕидните 
површини и иконописот на деветнаесетовековните храмови преовладува 
претежно светол колорит, а започнува и минимален продир на академскиот 
реализам, со напуштање на вековната техника и технологија на византискиот 
начин на зографисување. 

 
Изглед на внатрешноста на црквата кон исток 

 

 
Изглед на внатрешноста на црквата кон запад 
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Заради просторноста на црквата иконографската програма распоредена е на 
класичен начин, со додатоци на композиции што се типични за периодот на XIX 
век.  Црквата е осликана во олтарниот простор, на северниот и јужниот ѕид од 
наосот, на ѕидните површини кај тремовите и на површините од формираните 
лаци на колонадата од столбови во наосот. Насликани се претстави и 
композиции претежно од Новиот Завет, Стариот завет, Празниците и 
Страдањата Христови, свети воини, маченици и сл. Во олтарниот простор во 
апсидата насликана е Богородица Оранта и Исус Христос Емануил поставен во 
кружна мандорла на градите на Богородица. Над оваа сцена постои натпис за 
времето на осликување на црквата, односно 1889 година.  
 

 

Годината на првото живописување на црквата во 
централната апсида на олтарниот простор 

 
Во долната зона претставена е композицијата Поклонувањето на светите 
архиереи, а во продолжение на север и на југ на источниот ѕид претставени се 
Светите ѓакони Стефан, Роман Мелод и Кирил и други светители. Во 
олтарниот простор претставени се Светите Безсребреници Кузман и Дамјан, 
свети Амнос, свети Пантелејмон,  и композиции во горните зони од животот на 
Богородица и Света Новозаветна Троица.  
На северниот ѕид од наосот  на поголем дел од ѕидната површина насликана е 
композицијата Исус Христос Праведен судија, а во продолжение кон исток 
насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата 
зона, а во првата зона е поставена композицијата каде се претставени св. 
Кирил и св. Методиј. Даденото  иконографско решение во кое Исус Христос ги 
благословува Солунските браќа го среќаваме не само во живописот на црквата  
Св. Никола во с. Градешница туку и во црквата Св. Петка во с. Живово. 
Во живописот на оваа преродбеничка црква, заедничката претстава на 
Солунските браќа св. Кирил и св. Методиј насликани се во архијерејска одежда, 
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со митра на главата. Прикажан како средовечен човек со темна коса и брада, 
св.Кирил со десната рака држи архијерејски жезол, а со левата, на градите 
држи отворено Евангелие на кое со словенски букви е испишан текстот: слово 
Христово.... Св. Методиј е старец со бела коса ибрада, со крст во десната, 
високо подигната рака исвиток со азбука во левата. Над Солунските браќа е 
насликан Исус Христос кој ги благословува со двете раце.  Како предлошка за 
вообличување на оваа претстава на Солунските браќа, се чини дека послужила 
една боена литографија изработена во Виена во 1864 година, по порачка на 
Христо Данов, а отпечатена од виенскиот мајстор Обенхајнер. Оваа предлошка 
најнапред ја користел Дичо зограф при осликувањето на икона каде се 
претставени првословенските учители. 

 
Изглед на живописот кон северната страна на наосот 

 

 
Сесловенските првоучители свети Кирил и свети Методи претставени во втората зона  

на северниот ѕид од наосот 
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Од јужнатата страна на наосот  во првата зона претставени се свети воини и 
други светители и маченици во цел раст. Почнувајки од исток кон запад со 
сцената на свети Димитрие на коњ, свети Константин и Елена,  свети воини: 
свети Нестор, свети Теодор Тирон и Стратилат, свети Мина, свети Меркурие, 
Архангел Гаврил, Архангел Михаил, свети Христофор, свети Прокопие, свети 
Ѓорѓи Димовски. Во втората зона од исток кон запад претставени се свети 
Трифун и над него свети Симеон Мироточник, сцената со српскиот архиепископ 
свети Сава и веројатно свети Никола, сцената Преображение Христово, света 
Катерина и света Варвара.  

Изглед на живописот кон 
јужниот ѕид во наосот 

 

 
Свети Ѓорѓи Димовски, локален маченик, во првата зона 
на јужниот ѕид од наосот 

 

61



 
 

 
На западниот ѕид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. 

 
Изглед на живописот кон западниот ѕид во наосот 
  
На јужниот ѕид кај спратната галерија насликани се светите маченици Евгенија 
и Теодора, на западниот ѕид Старозаветни сцени и сцени од Пеколот. 
Црквата Свети Никола во село Градешница – Мариово по својата архитектура 
и сликарска програма претставува типичен примерок на деветнаесет-
овековните, преродбенски, религиозни објекти на територијата на Република 
Македонија. 
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