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UDC 75.046.035.4(497.7) 
Славица КРСТИЌ1 
 

ИКОНА „БОГОРОДИЦА ИЗВОР НА ЖИВОТОТ“ ОД  
ТВОРЕШТВОТО НА ДИЧО ЗОГРАФ,  

1860 ГОДИНА, ЦРКВА „СВ. ТРОИЦА“ ВО 
КУМАНОВО* 

 
Апстракт: Дичо Зограф (1819 - 1873) е еден од најзначајните и 
најталентираните зографи во македонската црковна уметност во 19 
век, од периодот на Преродбата. Tворел во сите земји на Балканот, а 
најмногу во родната Македонија. Иако, во помала мера, сепак, 
иконографското творештво е забележано и во Куманово и Кумановско. 
Неговата творечка активност, главно, била насочена на иконостасите 
во црквите Св. Никола во Куманово (1856/57) и Св. Богородица во 
Никуљане (манастир Забел), општина Старо Нагоричино (1857/58), како 
и на единствената празнична икона од Св. Троица во Куманово  
“Богородица извор на животот” или “Живоносен Источник” (1860). 
Како вистинска реткост, заслужува да го добие своето внимание и 
детална обработка. Денес, таа е изложена во Галеријата на икони во 
црквата Св. Никола во Куманово. 

 
Клучни зборови: Дичо Зограф, икона, Богородица Извор на живот, 
Живоносен источник, Св. Троица, Крунисување на Богородица, Мајка 
Божја, Царица Небесна, Оранта, Христос, писцина, фијала, мафорион, 
епитрахил, жезло, хитон, химатион, архангел Гаврил, архангел Михаил, 
свиток, медалјони, попрсја, св. Антипа Пергам-ски, св. Харалампие, 
евангелие, Тесалиец, Леон Тракиски, ерминија, сигнатура. 
 

Димитар Крстев(иќ) или попознат како Дичо Зограф (1819 - 1873) е 
еден од најзначајните и најталентираните зографи во македонската 
црковна уметност од XIX век, во периодот на Преродбата. Познато е дека 
творел во сите земји на Балканот: Србија, Косово, Бугарија, Албанија, 
Грција, и, се разбира, во родната Македонија. Иако, во помала мера, за 
разлика од другите македонски региони, со своето иконографско 
творештво не го одминал ниту Куманово и Кумановско. Забележана е 

                                                 
1 Советник историчар на уметност, вработена во Н.У. Музеј - Куманово, ул. “Доне 
Божинов” бр. 24 во Куманово. Дом. адреса:  ул. “Октомвриска револуција” бр. 42/3 -
Куманово, e-mail: caki_muzej@yahoo.com; 
* Извадок од темата: “Творештвото на Дичо Зограф во Кумановско”, за научниот 
симпозиум во Охрид (октомври, 2013), по повод 140 години од неговата смрт; 
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неговата творечка активност на иконостасите во црквите Св. Никола во 
Куманово (1856/57) и Св. Богородица во Никуљане (манастир Забел), 
општина Старо Нагоричино (1857/58), за кои ги изработил вообичаените 
престолни (во првата зона на иконостасот) и празничните икони на 
дванаесетте апостоли (во втората зона на иконостасот), како и на 
единствената празнична икона од црквата Св. Троица во Куманово - 
“Богородица извор на животот” или “Живоносен Источник” (НΖωОΔÓXOЅ 
ПНΓН  / ЖИВOПΡΪĖΜΝΪĤ ЙСТŐЧΝИК).2 

  Оваа интересна тема била предмет на истражување на повеќе 
византиски автори. Во едно се сложиле сите, дека потеклото на мотивот: 
“Живоносен Источник” најтесно е поврзан за легендата со Цариград, каде 
првин постоело светилиште, а потоа цар Јустинијан на тоа место изградил 
црква во 559/60 година и ја нарекол Извор на чудо (Ζωoδóχoς Πηγή). 
Првата икона дефинирана како Богородица Извор на живот, настанала во 
X век, каде  Богородица е насликана во чаша, сребрена икона за црквата 
Влахерна во Цариград и како таква, ќе остане низ цел среден век (според 
Константин Порфирогенит). Руските византолози, пак, Николај Окуњев и 
Александар Кондаков, го проучиле византиското монументално 
сликарство од XIII и XIV век, а особено Акатистот на Богородица, каде е 
прикажана како Оранта помеѓу две карпи пред пештера, со запалена свеќа 
над неа, или со светлосно кандило (11 икос), опеана во псалмите, што ја 
симболизира Богородица како извор на светлоста и животот. Нив ги има 
на фреските од XIII и XIV век, во Богородица Перивлепта во Охрид 
(1295), Марков манастир, Скопско (1346), манастир Дечани (1345), 
Косово, манастирот Матејче, Кумановско (1348/50), во Белградска копија 
на Минхенски псалтир, и др. Па, така, првите фрески на тема: “Живоносен 
Источник” се сретнуваат во византиските средновековни цркви, но со 
поскратена варијанта каде е претставена допојасно само св. Богородица со 
или без Христос, од типот Оранта во фијала со вода од која истекуваат 
млазеви, фланкирана со двајца архангели. Се сретнуваат на фреските во 
нартексите на црквите: во Бојана (Бугарија) од 1259 година, Лесновски 
манастир од 1349 година, на првобитниот живопис во манастирот 
Раваница кај Ќуприја (Србија), итн. Мотивот: “Живоносен источник” е 
значително побогато илустриран во монументалниот живопис од 
поствизантискиот, т.н. Турски период, како што е во манастирот Сиќево 
кај Ниш од 1647 година, каде околу фонтаната се сликаат повеќе луѓе, 
како се мијат од чудотворната вода.3 

                                                 
2 Алексиев Е., 1997, 3 - 56; Крстиќ С., 2012, 204-205; Eadem, 2012а, 18 - 19; Евидентирани 
.. 1978,102; Балабанов К,1973, 10 – 17; Enciklopedija likovnih...  MXCLXII, 43; Цветковски 
С, 2010, 13 - 23; 
3 Медаковић  Д., 1958, 203 - 226; Грозданов Ц., 2007, 214, 225, 261: 
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 Кумановската икона “Богородица Извор на животот” или според 
свето-горската ерминија, позната како “Живоносен источник”, со 
димензии: 59 х 44 см.,  изработена во 1860 година за црквата Св. Троица, 
во темперна техника, гипсен грунд врз штица, засега претставува 
најраскошен и најразвиен иконографски облик во Македонија, од 19 век.  
Всушност, таа е единствената празнична икона изработена од Дичо 
Зограф за споменатата црква. Како ретка икона, заслужува посебно 
внимание и толкување. Денес е изложена во Галеријата на икони во 
црквата Св. Никола во Куманово.4 На прв поглед, може да се забележи 
маестралноста на Дичо Зограф во обработката на мноштво свети фигури 
со нагласена симетричност и наративност во сликарството. Овде 
централната претстава е прикажана со св. Богородица, и фонтаната 
(изворот) со вода. Св. Богородица е облечена во темносин хитон и црвен 
мафорион, како го држи малиот Христос, потпрен на нејзиното лево 
колено, а во десната рака, крената нагоре, држи кратко жезло.  Христос e 
прекриен со жолт хитон и химатион, со десната рака благословува, а во 
левата држи отворен свиток кренат нагоре, со двојазичен текст, на 
словенски и грчки јазик: “Јас сум вода жива”, што симболично значи дека 
Бог е извор на животот, кој никогаш не пресушува.5 И двајцата лебдат врз 
фриз од сиви облаци, над фонтаната со вода. Најгоре, над св. Богородица, 
е насликана Св. Троица, од која допира светлина до нејзината златна круна 
на главата од отворен тип, која ја држат двајца ангели, по еден од двете 
страни, кои лебдат врз сив кружен облак, односно е прикажан чинот на 
крунисувањето на Богородица како Мајка Божја и Царица Небесна, 
фланкирана од двете страни со фигурите на архангелите Гаврил (лево), и 
Михаил (десно), кои, исто така, лебдат врз фризот од полукружниот сив 
облак, на кој лебди и Богородица, а во рацете држат отворен свиток 
испишан, со двојазичен текст, кај Гаврил: “Радуј се чисти и живоносни 
изворе”, а кај Михаил: “Радуј се чисти и благопријатни изворе”.6 Лево и 
десно од Св. Троица, во горните агли, се насликани кружни медалјони со 
попрсја на св. Антипа Пергамски (лево), и св. вмч. Харалампие (десно), 
старци со побелена коса и долга побелена, триаголна брада, кои во левата 
рака држат затворено евангелие, а со десната благословуваат. Централната 
претстава со св. Богородица како Царица Небесна, се сретнува во 

                                                 
4 Поповска – Коробар В. – Зисовска Ј., 2000, 32; Крстиќ С., 2012а, 25; 
5 Медаковић  Д., 1958, 204; Ерусалимскиот патријарх Софроние, во 629 година во 
стиховите на Сион, го опеал Чудотворниот камен, на кој била поставена Богородица, и од 
каде извирала вода. Со Пофалба на Богородица, во славењето стекнала божествени 
атрибути, чие потекло треба да се бара во псалмите, каде Бог е Извор на животот. Ова не 
наведува на типично цариградско и монашко почитување на Богородица Исцелителка, со 
што се прифатени и разработени уште постари источни култови по целиот источно - 
православен свет. 
6 Ерминия , 1868, 222; 
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црковното сликарство и отстапува од традиционалните византиски и 
поствизантиски програми. Се чувствуваат влијанија од барокната сре-
дина, со нагласена литургиска компонента, со песни посветени на неа, 
поставувајќи ја на највисокото место во црквата (во куполата), опеана 
како Достојно ест. Оваа практика е забележана во XVII век, во руските и 
украинските споменици, од каде директно се инспирирале и македонските 
зографи во XVIII и XIX век.7 На една икона од XVII век, која се наоѓа во 
манастирот  Ржишчево, блиску до Киев, е претставена св. Богродица како 
лебди горе заедно со еден ангелски чин, помеѓу Бог - татко, Бог - син и 
Бог - дух (Св. Троица), на средината се наоѓа дрвена пенушка од која 
избива силен водоскок на чиј крај се наоѓа фонтана, опколена со св. 
архиереи, кои зафаќаат вода и ја даваат на луѓето наоколу. От тука, може 
да се види смислата за побогат и подекоративен начин за претставување 
на оваа тема во руската уметност, која кај нас, во Македонија, ќе почне да 
се слика во средината на XIX век. Сегментот од иконата, Св. Троица со 
Крунисување на Богородица, со малку поизменета варијанта, Дичо го 
насликал за скопските цркви Св. Никола во Глуово, во 1855, и Св. Троица 
во Чучер, во 1856 година.8  

Насредина, лево и десно од фонтаната (изворот), се наоѓа голема 
водена површина, најверојатно Мраморното Море, по кое пловат бродови, 
а од левата страна се гледа градот Цариград со златните порти, опколен со 
кули и бедеми. Од фонтаната, во вид на овална писцина, на висок столб 
разигран со барокни елементи од лавји и човечки глави, истекуваат 
млазеви вода во крстовиден базен, во кој скокаат три риби. Овој 
иконографски детаљ се слика кон крај на XVIII век, на т.н. ерусалими, и е 
поврзан со легендата за падот на Цариград во 1453 година. Живоносниот 
Источник, со овој детаљ, каде наместо три ги има повеќе риби е насликан 
на ерусалимот за Старата српска црква во Сараево, во 1799 година.9 Од 
двете страни на фонтаната се наоѓаат свети војници со копја, ереи, ѓакони, 
монаси, цареви, царици и патријарси, кои се мијат и пијат вода со стомни 
и чаши, а во долниот дел се болните, слепите, сакатите и изнемоштените, 
зафаќајќи ја водата со нозете и со рацете. Најдолу на преден план е 
прикажан моментот кога еден свештеник со крст во раката ги крсти, а 
еден постар заповедник (без униформа) полева вода врз штотуку оживеан 

                                                 
7 Тричковска Ј., 2004, 209 – 224; Цветковски С., 2010, 235, 246; 
8 Алексиев Е., 1997, 3 - 56; Грозданова – Коцевски В., 1998, 3 – 7; 
9 Медаковић Д, 1958, 215; Иkonografskiот detaљ со рибите во фонтаната (некаде 
наместо три се сликаат пет риби) se povrzuva со legendata za заземањето на Цариград, 
од страна на Турците, во момент кога еден монах pe~el риби, и koga mu ja soop{tile 
vesta. Ne veruvaj}i za vesta mu rekol na glasnikot: “Ќе верувам во тоа кога овие 
риби ќе се вратат во живот”. И навистина, во тој миг, рибите скокнале во водата. Ovaa 
kompozicija e poznata i kako Baлаklija, od balak (tur.) - riba. 
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Тесалиец, поткренат од носила (лево),10 до него клечи еден осакатен маж 
без нозе, кој лази на колена и се потпира со двете раце на ниски дрвени 
држачи, кого, исто така, едно младо момче го полева со вода (во средина), 
потоа сцената се движи на десната страна, едно слепо момче - пастир, кое 
стои зад полевачот на осакатениот, со испрвен стап нагоре во левата рака 
и овчарска торба преку рамото, а до него маж, кој го полева 
новороденчето во рацете на  жената. Насредина, зад базенот, е насликан 
седнат парализиран млад маж со две штаки во скутот (лево), и две попрсја, 
затскриени од високата ограда на базенот, во момент кога ерејот, го 
полева со вода обземениот, од чија уста излегува демон (десно). Од десна 
страна на фонтаната, над патријархот,11 монасите и ѓаконите, е насликан 
војсководецот Леон Тракиски (λέων) со копје во десната рака, а со левата 
спуштена, води еден слепец за рака, со чалма на главата и стап во левата 
рака, да се измие од чудотворната вода. Одвај видливите, проѕирни 
жолтеникави зраци, кои излегуваат од устата на св. Богородица и се шират 
кон Леон, врз кои е испишан краток грчки текст, симболично го 
прикажуваат Гласот, кој бил упатен до него, да влезе внатре и да се измие 
со водата од изворот.12 Лево од фонтаната, пак, пред масата луѓе од свети 
војници - гардисти, со панцирни кошули, копја, војнички чизми и 
шлемови, стојат византиските владетели (архонтите), царот и царицата, 
кои пијат вода со чаши, која истекува од фонтаната.13 Оваа симболично - 
религиозна претстава на Богородица окружена со небеските жители, ги 
наткрилува сите оние бројни сцени кои ги создаваат болните, собрани 

                                                 
10 Медаковић Д., 1958, 209; Ibid, 215; Според светогорскиот монах Агапие, од манастирот 
Лавра, кој ги напишал  текстовите за Богородичините чуда во 1640 година, седмото чудо 
е поврзано со легендата за богатиот Солунец (Тесалиец), кој на пат умрел и кого 
бродскиот капетан, според дадено ветување, го довел до црквата на Живоносниот 
источник, се дигнал од мртвите, бидејќи  го полиле со чудотвор-ната вода (преведени од 
грчко-фенечкиот игумен Викентие Ракиќ во 1837 година); 
11 Ibid, 204; Можеби се работи за патријархот Софроние Ерусалимски. Сион го опеал во 
неговите стихови како ученик, кој во 629 година станал Ерусалимски патријарх, a кој 
споменува чудотворен камен на кој била поставена св. Богородица, од кој извирала 
лековита вода; 
12 Ibid, 203-204, 215; Sпоред легендата на Никифор Калист од 14 век, и петтото чудо од 
светогорските книжевни текстови на Богородичините чуда, мoтивот Живоносен 
источник е поврзан со doa|aweto na Leon Trakiski (457 - 474) vo Carigrad, koj 
toga{ bil obi~en vojnik. Тој nai{ol na eden извор со вода pred Zlatnite porti na 
Carigrad, i na eden slepec, koj go zamolil da mu bide vodi~, но slu{nal glas koj 
mu naredil da mu gi istrie o~ite на слепецот so vodata, bidej}i toa mesto }e bide 
slaveno, a toj }e bide car. Vo znak na blagodarnost, Leon, pokraj izvorot izgradil 
crkva, so cel da ja istakne se pogolemata starost na svetoto mesto;  
13 Ibid, 213, 215; Во отсуство на записи на насликаниот царски пар, постои веројатност 
дека се работи за премудриот цар Леон VI и царица Теофана, што според легендата на 
шестотото чудо,  Богородица го излечила од смрт, и ја исполнила молбата на неговата 
жена, царица Теофана; 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

143



 

околу големата барокно - компонирана фонтана, од која истекува 
чудотворната вода - извор на животот.  

Најблиски аналогии наоѓаме со Дичовата икона изработена за 
црквата Св. Троица во Врање, 1860 година. Може да се каже дека 
распоредот на сцените и ликовите е речиси ист со мали измени,  со таа 
разлика што тука недостасува чинот на Крунисувањето на Богородица, 
односно Св Троица на горниот крај на иконата со ангелите кои ја држат 
круната на Богородица. Таму е многу поиздигната фонтаната на висок 
двокатен столб, а Богородица, со круна на главата и со малиот Христос, 
лебди во облаци на врвот, фланкирана со два архангели. Крстовидниот 
базен во кој истекува водата е речиси идентичен со кумановската икона. 
Сигнатурите се напишани само на словенски јазик. Неколку години 
подоцна, зографот Петре Дебарец, изработил речиси копија на врањската 
икона, за иконостасот во црквата Св. Спас во Скопје, во 1867 година. 
Слични икони со овој мотив, кои служат како предлошки на останатите 
сликари, но исто така, без претстава на Св. Троица, во духот на 
светогорските сликарски сфаќања се сретнуваат на две гравури 
(бакрорези) од Христифор Жефаровиќ - Џефар, од 1744 и 1752 година, 
изработени за приватни српски збирки; потоа на иконата изработена од 
Теодор Крачун во 18 век (1775/79 година) за малиот иконостас во 
хорската капела Св. Георгија на Соборната црква во Сремски Карловци 
(Србија); за црквата Св. Архангел во Рисан, Црна Гора (1775) , изработена 
од сликарот Петар Рафајловиќ (со таа разлика што таму Богороица е 
прикажана во пехаровидна чаша од која истекуваат повеќе млазеви на 
вода; за збирката на Коста Стојановиќ од Дубровник (Хрватска), од XVIII 
век, најверојатно изработена од некој член од семејството Рафајловиќ; за 
збирката на архитектот Милан Секулиќ во Белград, од крај на XVIII век,14  
и кај нас, во XIX век во Св. Богородица Пречиста Кичевска (1316/20).  

Дичо Зограф најмногу ја користел златната боја, која е доминантна 
на заднината од горната половина на иконата. Ја употребил кај ореолите 
на сите светители и светителки, како и на неколку одежди. Покрај 
златната боја, облеката на светителите ја слика со црвена, жолта и 
темносива боја. Заднината на долната половина на иконата ја насликал со 
темносина боја. Се гледа дека сигурно владее со линијата и слободата во 
нијансирање на колоритот со поизразена употреба на светлината. Обрнува 
внимание во обработка на деталите до минуциозност, особено на облеката 
на ликовите, украсена со златни ленти и скапоцени камења, како што се 
круните на Богородица, царскиот пар и митрата на патријархот, 
епитрахилот околу вратот на патријархот и царот, лоросот на патријархот, 
атрибутите на светите воини: копјата, шлемовите и чизмите, како и 
појавата на цветни дезени на одеждите кај одделни високи црковни 
                                                 
14 Ibid, 207 – 216;   
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достоинственици (архангел Гаврил, св. Антипа Пергамски, св. 
Харалампие, свештеникот, царот и царицата), одлика на барокната 
уметност. Барокните елементи се видливи на столбот на фонтаната 
украсен со зооморфни и антропоморфни претстави. Паѓа в очи употребата 
на двојазичните текстови испишани со словенско и грчко писмо. И самиот 
автор се потпишал двојазично на долниот раб по целата ширина на 
иконата, чиј потпис денеска е мошне оштетен и тешко се чита. Потписот 
гласи: íz† rּצki Di~a zωgrafa 1860 aprila ωt debωrska der`ava / dia 
ceiroj dhtza zogafo ek qij  eparciaj Debrou.15  

Оваа икона, спаѓа во третата, последна и зрела академска фаза од 
творештвото на Дичо Зограф (1860 - 1868). Очевидно е дека се 
инспирирал од светогорскиот сликарски прирачник - ерминијата, и од 
стематографијата на Христифор Жефаровиќ, како и од  Ерусалимите од 18 
век, чиј аџиски карактер не ја одминал ниту религиозно - симболичната 
претстава Богородица извор на животот, која претставувала привлечен 
култ за сите бројни православни патници, кои од Балкан, преку Цариград, 
патувале за Светата земја (Ерусалим).16 Ликот на Богородица го слика по 
углед на ренесансите и барокни Мадони и го навестува почетокот на 
академското портретно сликарство во Македонија, кое подоцна ќе го 
продолжат новите современи сликари во ликовната уметност на 
Македонија, Димитар Андонов - Папрадишки, Лазар Личеноски, Никола 
Мартиноски, итн. 

Богородица Извор на живот, Св. 
Троица во Куманово 

                                                 
15 Поповска –Коробар  В. – Зисовска Ј., 2000, 15, 32; 
16 Медаковић Д., 1958, 213; Грозданов Ц, 2007, 621; 
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Богородица Извор на живот, Св. 
Троица во Врање 

Крунисување на Богородица, 
детаљ 
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Архангел Гаврил
 

Архангел Михаил
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Св. Антипа Ерусалимски 
 

Св. Харалампие
 

Фонтана за исцелување на 
болните 
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Сцена со оживување на 
Тесалиецот 
 

  
Леон со слепецот, детаљ 
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Резиме:  
Димитар Крстев или подобро познат како Дичо Зограф (1819 – 

1873) е еден од најзначајните и најталентираните иконописци – сликари во 
макеоднската црковна уметност на доцниот период на XIX век.Добро  е 
познато дека тој творел во сите балкански земји. Со помалку учество 
партиципирал во изработката на престолот и свечените икони за 
иконостасот во две цркви во Куманово: Свети Никола во Куманово 
(1856/7) и Света Богородица во Никуљане (Забел манастир), општина 
Старо Нагоричино (1857-1858) , и една икона за црквата "Света Троица" 
во Куманово. Ретко се среќава икона насликана со таа тема:„Света мајка 
Богородица извор на животот” или „Животодавен извор″ НΖωОΔÓXOЅ 
ПНΓН /ЖИВOПΡΪĖΜΝΪĤ ЙСТŐЧΝИК).  

Тој ја направи ова посебна икона во 1860, со димензии: 59 х 44 см, 
со техника темпера на дрво. Таа го претставува најлуксузниот и 
најобликуваниот иконографски облик  во Македонија, од XIX 
век. Централна претстава е Мадона и малиот Христос, лебдејќи над 
облаците над Фонтана (изворот на животот) од која протекува водата во 
базенот. Околу базенот се насликани болни луѓе, слепи, сакати, светци 
војници, свештеници, ѓакони, царот, царицата и патријархот, сите како 
црпат вода со рацете или нозете и како пијат од волшебиот извор за да 
оздрават. Во средината на иконата, од левата страна е насликан Цариград 
опкружен со ѕидови и кули, додека на десната страна се наоѓа морето, со 
чамци. Најслична икона на оваа е онаа во "Катедралната црква" во Врање, 
насликана од истиот автор, во 1860 година. На горната половина на 
самиот врв е насликано Светото Тројство, крунисувањето на Божјата 
Мајка со двата ангели кои ја држат нејзината круна. Интересно е дека 
потписот е двојазичен, црковнословенски и грчки. 

Дичо Зограф бил инспириран од прирачникот за уметноста на 
Света Гора  - Хермиона, и од гравури на  Христифор Зефаровиќ  од XVII 
век. 

 
Resume:  
 Dimitar Krstev or better known as Dicho Zograf (1819 - 1873) is one of 

the most significant and most talented icon - painters in Macedonian church art 
from XIX century, in the Late period. It is well known that he was creating in 
all Balkan countries. Although with less action, he worked throne and festive 
icons for iconostasis in two churches in Kumanovo: St. Nicholas in Kumanovo 
(1856/7) and Holy Mother of God in Nikuljane (Zabel monastery), municipality 
of Staro Nagorichino (1857/58), and one icon for “Holy Trinity” church in 
Kumanovo. That is rare icon with theme: "Holy Mother of God source of life" 
or "Life-Giving Spring" (НΖωОΔÓXOЅ ПНΓН /ЖИВOПΡΪĖΜΝΪĤ 
ЙСТŐЧΝИК). 
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He made this particular icon in 1860, with dimensions: 59 x 44 cm., 
with tempera technique on board. It represents the most luxurious and most 
shaped iconographic form in Macedonia, from XIX century. Central 
performance is Madonna and little Christ, floating over the clouds above the 
Fountain   (the source of life) from which the water leaks in the pool. Around 
the pool are painted sick people, blind, crippled, holy solders, monks, deacons, 
the emperor, empress and the patriarch, all grabbing water with their hands or 
feet and drinking from the miraculous spring to get better. In the middle on the 
icon, from the left side is painted Constantinople orbed with walls and towers, 
and on right is the sea, with boats. The most similar icon to this one is the one 
in the “Cathedral Church” in Vranje, painted by the same author, in 1860. On 
the upper half, is painted Holy Trinity at the top, crowning Mother of God, with 
two angels holding the crown. Interesting part is that the signature is bilingual, 
both church Slavic and Greek.  

Dicho Zograf was inspired from Athos art handbook - Hermione, and 
from engravings of Hristifor Zefarovich, from XVII century. 
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