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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 

 

     

                    



vi 
 

                   

 



 
УДК 75.046(497.775)“18“  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 
Мимоза ХРИСТОСКА

1
 

 

ИКОНИ ОД МАНАСТИРСКАТА ЦРКВА СВЕТИ ИЛИЈА 

СЕЛО МЕЛНИЦА, МАРИОВО   
 

Апстракт: Црквата Свети Илија во с. Мелница, Мариово, располага со икони 

датирани од 19 век. Иконите кои се наоѓаат на иконостасот  се од непознат 

автор, но се насликани  во периодот кога е и живописана црквата  од зографот 

Аврам Дичов. Во текстот ќе бидат презентирани иконостасните икони како  и 

кратка презентација на црквата свети Илија. Иконите што се предмет на трудот 

се  дел од истражувањата направени во 2016-2017 г. со цел да се изврши повторна 

евиденција и да се утврди нивната состојба.   

 
Клучни зборови: , икони, XIX век, Мариово, село Мелница, црква Свети Илија  
 

                                          
                              
Слика 1. Карта на Прилеп и прилепско 
 

На раздалеченост од 45 км од Прилеп, пет километри пред с. 
Витолиште на итересна местоположба до патот, во атарот на селото Мелница, 

                                                 
1 Мимоза Христоска, виш кустос историчар на уметност, НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 142, Прилеп, 
адреса на живеење: ул. „Цена Џинорозот“, бр. 26, Прилеп, е-пошта: hristoskamime@-
yahoo.com 
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покрај реката Бутурица, во ретко живописен предел, се наоѓа манастирот 
Св.Илија кој датира од 1872 година. 

 

 
Фотографија 2. Изглед на манастирската црква и конакот на црно-бела фотографија 
https://www.itarpejo.org/monastery-st-ilija-melnica/ ) 
 

Во манастирската црква сочуван е натпис од 1881 година, кој што 
сведочи дека со помош на православните христијани од околните села бил 
изграден од мајсторот Петре Лауцо, а на иницијатива на Стале Чешелков од 
село Полчиште.  

         3.           4. 
Слика 3 и 4. Графички приказ на попречен пресек на црквата источна фасада и западна, 
(изработена од архитект конзерватор советник Кире Јованоски и архитект виш конзерватор 
Елена Ѓеоргиевска). 

5.  6. 
Фотографија 5. Изглед на црквата од запад  
Фотографија 6. Изглед на црквата од североисток 
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Манстирската црква Свети Илија во село Мелница е еднобродна 

црква, изградена од делкан камен, со апсида на исток, висок осумстран 
тамбур и со влезови на западната и  северната фасада.  

Внатрешноста на црквата е раскошно живописана во периодот од 
1880- 1881 година. Автор на ѕидното сликарство е Аврам Дичов синот на 
Дичо Зограф од село Тресонче2. 

На северниот ѕид во наосот на црквата во полето кај натписот 
насликан е настојникот Стале Јованов Чешелков во цел раст и во македонска 
народна носија. Кај натписот се споменува ктиторот, годината на 
живописување и името на зографот 3. 

 

 
Фотографија 7. Натпис на северниот ѕид во наосот на црквата 
 

Осликувањето на црквата Св. Илија е едно од самостојните дела на  
Аврам Дичов и неговата тајфа4. 

Наосот на црквата од олтарниот простор е поделен со иконостас кој е 
од понов период.. Иконите кои се подредени во редослед во првата зона на 
иконостасот и во горната зона претежно се датирани од крајот на 19 век. Кај 
престолните икони испишана е годината  1874 година, додека  авторот 
останува непознат. Црквата поседува вкупно 21 икони. Истите се 
евидентирано културно движно наследство  со евидентни броеви од  СК 4524 

до СК  45445.  
 

                                                 
2 Сашо Цветковски,о.с.16 
3 Сашо Цветковски, Аврам Дичо,Струга,2011, 7-10 
4 Ц.Грозданов,о.с.120 
5 Евидентирани икони во СР Македонија,1987 Скопје,том 4 
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Фотографија 8. Изглед на иконостасот во црквата 
 

Распоред и опис на иконите 
 
Престолни икони   
  

Иконите се наоѓаат над правоаголните табли од иконостасот. Истите 
ќе  бидат опишани започнувајќи од север кон југ започнувајќи со вратата од 
ѓакониконот. 

Икона Св. Архангел Михаил - врата од ѓаконикон, СК 4524  во 
техника на темпера, гипсан грунд врз штица. Димензии на иконата : 93х54х4 
см. На неа е испишана годината на изработка 1870. Авторот е непознат. 

Претставата на Архангелот Михаил е поставена на вратата од 
ѓакониконот како  допојасна фигура со крилја. Во десната рака држи меч, а во 
левата рака сфера. Облечен е во војничка облека со црвена наметка и ореол 
на главата. Десно и лево во горниот дел на иконата во медалјони се испишани 
сигнатури на  црковнословенски јазик. Позадината на иконата е светло сина. 

Икона Св. Илија СК 4525  во техника на темпера, гипсан грунд врз 
штица.  Димензии: 86 х 52 х 4 см, 1874 година. Автор непознат. 

Свети Илија е претставен како допојасна фигура. Во десната рака 
држи меч  потпрен на неговото десно рамо, а во левата  држи развиорена 
лента во форма на отворен свиток со натпис на црковнословенски јазик. 
Неговата рака  и ореолот се изработени од себрен опков. Позадината на 
иконата е светло сина, додека на облеката преовладуваат цинобер, зелената, 
сината и сивата боја. (фотографија бр.9). 

Икона Богородица Одигитрија со Исус Христос СК 4529  во техника 
на  темпера, гипсан грунд врз штица. Димензии: 86 х 52 х 4 см. Автор 
непознат.   

Богородица е представена  допојасно и во својата лева рака го држи 
Исус Христос, а со десната рака покажува кон него. Исус Христос со десната 
рака благословува, а во левата рака ја држи сферата. Облечен е во бел хитон и 
црвен химатион. Во горните агли на иконата поставени се два медалјони со 
натписи на црковнословенски јазик. Во долниот десен агол на иконата е 
испишана е годината кога е насликана 1874. (фотографија бр.10) 
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Икона Царски Двери  СК 4527 во техника на темпера, гипсан грунд 
врз штица. Димензии: 150 х 243 х 3см, 19 век. Автор непознат. 

Дверите се поделени на две полиња, од кои што во долните полиња на 
двете крила на Царските Двери претставено е Благовештението, а во горните 
две полиња се представени пророците Соломон и Давид. ( фотографија бр.11) 

Икона Исус Христос СК 4528  во техника на темпера, гипсан грунд 
врз штица. Димензии: 8 6х 52 х 4 см, 1874 година. Автор непознат. 

Исус Христос е претставен допојасно, со ореол околу главата, со 
десната рака благословува, а во левата рака држи отворено Евангелие со 
испишан текст на црковнословенски јазик. Облечен е во цинобер хитон и син 
химатион. Позадината на иконата е светло сина. Во горните агли на иконата, 
лево и десно поставени се медалјони со натпис на црковно словенски 
јазик.(фотографија бр.12) 

Икона Свети Јован Претеча  СК 4526 во техника на темпера, гипсан 
грунд врз штица. Димензија: 85 х 52 х 4 см, 1874 година. Автор непознат. 

На иконата е претставен како допојсна фигура Свети Јован Претеча, 
како ангел и кефалофор, насликан со цинобер мелот и зелена наметка. Во 
левата рака ја носи чинијата со отсечената глава и отворен свиток со испишан 
текст, додека со десната рака благословува. Во долниот лев агол на иконата е 
испишана годината на изработка 1874. Позадината на иконата е светло сина. 
(фотографија бр.13) 

Икона Св. Никола СК 4525  во техника на темпера, гипсан грунд врз 
штица. Димензии: 86 х 52 х 4 см, 1874 година. Автор непознат. (фотографија 
бр.14) 

Свети Никола е насликан допојасно, со кратка бела коса, високо чело, 
и кратка бела брада, со сакос декориран со крстови и омофор околу вратот. 
Со десната рака благословува, а во левата рака има затворена книга. Во 
горните агли на иконата, лево и десно се поставени медалјони со испишан 
текст, а во долниот лев агол е испишана годината на создавање 1874. 
Позадината е светло сина. ( фотографија бр.15) 
 

Во горната зона над архитравната греда се поставени икони на 
Апостоли, Евангелисти и Деисизот.  

СК  4541 – Апостол Андреа, темпера, гипсан грунд врз штица. 
Дим:42 х 28х 3 см, 19 век. Автор непознат. 

Апостолот е насликан како старец со бела долга брада и коса, со црвен 
хитон и светло син химатион. Во десната рака држи затворено Евангелие, а 
левата рака му е поставена на градите. 

СК  4532 – Апостол Јаков, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 42 
х 28 х 4 см. 19 век. Автор непознат. 

Апостолот Јаков е насликан допојасно. Во својата десна рака држи 
затворено Евангелие, а левата рака му е поставена на градите.  
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СК 4535 – Апостол Петар, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 42 
х 28 х 4 см. 1874 год. Автор непознат. 

Свети Петар е насликан допојасно со црвен химатион и зеленкаста 
наметка со копча на десното рамо. Во десната рака го држи затвореното 
Евангелие, а во левата ги држи клучевите на црквата. Во долниот лев агол 
испишана е годината на сликање на иконата, 1874 год. 

СК  4534 –Евангелист Матеј, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 
42 х 28 х4 см. XIX век. Автор непознат.  

Претставата на Евангелистот Матеј е допојасна. Во горниот дел на 
иконата е испишан текст на црковнословенски јазик. Светителот е представен 
како Свети Апостол Матеј, а не како Евангелист. Евангелието кое е затворено 
го држи со двете раце на градите.  

СК  4533 – Евангелист Марко, темпера, гипсан грунд врз штица. 
Дим: 42 х 28 х 4 см. XIX век. Автор непознат. 

Претствен е како допојасна фигура која со десната рака покажува кон 
Евнгелието кое е затворено и го држи со левата рака. 

СК  4536 – Богородица, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 42 х 
28 х 4 см, XIX век. Автор непознат. 

СК  4537 – Исус Христос, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 42 х 
28 х 4 см, XIX век. Автор непознат. 

 
Деисис 

СК 4538 – Св. Јован Претеча, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 
42 х 28 х 3 см, XIX век. Автор непознат. Претставите на Богородица, Исус 
Христос и св. Јован Претеча се насликани на три оделни парчиња на дрво но 
една до друга, така што го чинат Деисизот.  

СК  4539 – Апостол Павле, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 42 
х 28 х 3 см, XIX век. Автор непознат. 

Претставата е допојасно насликана.  Десната рака му е поставена на 
градите, а во левата држи кутија со свитоци. 

СК 4540 – Евангелист Јован, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 
42 х 28 х 4 см. XIX век. Автор непознат. 

Евангелистот Јован претставен е допојасно со затворен свиток 
поставен на градите и го држи со двете раце. 

СК 4531 – Евангелист Лука, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 
42 х 28,5 х 4 см. XIX век. Автор непознат. 

Евангелистот е допојасно претставен со затворено Евенгелие во левата 
рака, а со десната покажува кон него. 

СК  4542 – Апостол Вартоломеј, темпера, гипсан грунд врз штица. 
Дим: 42 х 28 х 3 см. XIX век. Автор непознат. 
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Апостолот Вартоломеј е допојасно претставен, со цинобер наметка 
закопчана на десното рамо, а во левата рака држи затворено Евангелие. 

СК 4543 – Апостол Симеон, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 
42 х 28 х 3 см. XIX век. Автор неопознат. 
  Апостолот е допојасно претставен  со црвена наметка  закопчана на 
левото рамо, а затвореното Евангелие го држи со левата рака. 

Состојбата на претходно споменатите икони е добра. 
 

Иконата која што се наоѓа на седалата во наосот на црквата, е во многу 
лоша состојба.  

СК 4544 – Св. Илија, темпера, гипсан грунд врз штица. Дим: 50 х 36 х 
2,5 см. XIX век. Авторот е непознат. 
 

За  иконите од манастирската црква  може да се заклучи дека се дело 
на еден зограф, како резултат на анализата на техниката и стилско - 
ликовните карактеристики.  

Иконите што ги поседува манастирската црква Свети Илија во с. 
Мелница, Мариово претставуваат придонес кон преродбенската галерија на 
икони создадени во периодот на општиот творечки подем во тој период6.                    
                      
 
 
 

         
Фотографија бр. 9           фотографија бр.10           фотографија бр.11 
Св.Јован Претеча             Исус Христос                 Свети Никола 
 

                                                 
6 А.Николоски, Студии за доцно византискиот и периодот на преродбата(XIX век) во 
уметноста на Македонија,Скопје, 2010,300. 
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Фотографија бр.12            Фотографија бр.13            Фотографија бр.14 
 Царски двери                    Богородица со Исус           Свети Илија 

 
 
Резиме 

 
Манастирската црква Свети Илија во село Мелница, Мариово 

претставува значаен споменик на културата  од Преродбенскиот период, 
подигната во 1872 г. Живописана е од Аврам Дичов и неговата тајфа во 1881 
г. Иконите  коишто го красат иконостасот кој што е од понов период, 
датираат од истиот период и се евидентирани од Републички завод за заштита 
на спомениците на културата, Скопје во 1987 година. Нивната состојба е 
добра. Иако авторот не е  идентификуван, иконите се значајни по својот 
преродбенски печат во однос на иконографијата и применетиот колорит.  
Бидејќи авторот на иконите засега останува непознат,  останува отворено 
прашањето за неговата идентификација, или поврзаност со тајфата на Аврам 
Дичов.  
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  Resume  
 
The monastery church of St. Elijah in the village of Melnica, Mariovo is an 
important cultural monument from the Renaissance period, erected in 1872. It was 
painted by Avram Dichov and his associates in 1881. The icons that adorn the 
iconostasis, which is from a more recent period, date from the same period and 
were registered by the Republic Institute for the Protection of Cultural Monuments, 
Skopje in 1987. Their condition is good. Although the author has not been 
identified, the icons are significant for their renaissance stamp in terms of 
iconography and color applied. As the author of the icons remains unknown for 
now, the question of his identification or connection with Avram Dichov's 
associates rimense open. 
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