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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 
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Мимоза ХРИСТОСКА
1
 

 

Четири сакрални објекти од XIX век   

во Крушевската општина 
 

Апстракт: Презентацијата на крушевските цркви датирани во деветнае-

сеттиот век , како и  нивната популаризација се на ниско ниво, што ми дава 

за право во овој текст да  ги елаборирам четирите цркви кои се од ист вре-

менски период, по со својата теренска конфигурација се поставени  така 

што, гледано на мапа изгледа како да формираат  правоаголник. Тоа се 

селата Долно Дивјаци со црквата Свети Никола, Горно Дивјаци со црквата 

Свети Димитрија, Арилево со црквата Свети Никола и селото Пуста Река 

со црквата Свети Никола. Во исто време ќе дадам нивен приказ обработу-

вајќи ги на ниво на основни податоци, заради оскудноста на пишани матери-

јали за нив. 

 

Клучни зборови: Крушево, цркви, архитектура, св. Димитрија, св. Никола, 

Дивјаци, Арилево, икони, фреско живопис, крушевски села, истражувања, 

XIX век. 
 
 Проектот со наслов Реевиденција на регистрираните икони како спо-
меници на културата, библиографски материјали, живопис и архитектура на 
црквите и манастирите на територијата на општините Прилеп, Кривогаштани, 
Крушево, Тополчани и Долнени (во тие рамки се вбројува регионот Мари-
ово), се одвива во континуитет од три години (2016 - 2019).  
Реализираните теренски согледувања и истражувања, како и кабинетските 
анализи на изработената документација ја наметнаа потрбата од презенти-
рање на овие податоци за Крушевскиот регион со неговите цркви, коишто за 
прв пат беа регистрирани во НУ Завод и Музеј-Прилеп2.  

Кога се има предвид значењето на верските обијекти и сé што е пов-
рзано со нив - архитектура, фреско живопис, икони и мобилјари, Крушев-
скиот регион е еден од најмалку истражуваните и публикуван, па поради тоа 
ќе му пристапам како кон еден од основните региони значаен за развојот на 
културниот и духовниот живот на овој регион. 
 

                                                 
1 Мимоза Христоска, 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 
2 Со прераспределбата, Законот на заштита на културно наследство, Крушево и Крушевската 
општина  влегува во надлежност на  НУ Завод и Музеј Прилеп, по член 178/5. 
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Врз основа на податоците на австрискиот патописец Хан, кој го 

посетил Крушево во 1858 година, дознаваме дека во тој период во градот веќе 
имало непрекинат интензитет на градење, кој продолжува во втората поло-
вина на XIX век, кога во повќе крушевски села биле изградени поголеми или 
помали цркви.3 

Досегашните истражувања поврзани со Крушево и регионот што гра-
витира околу него, потврдуваат засилена градежна дејност на профана град-
ска архитектура во наведениот период. Во прилог на тоа подетално ќе ги пре-
зентирам четирите истражени цркви кои се наоѓаат во непосредна близина и 
имаат меѓусебни аналогии од архитектонски и од уметнички аспект. Во 
периодот на доцен XIX век, кога се датираат градбата и фрескоживописот на 
црквите, соодветствува со економскиот развој на овој регион. Нашите гради-
тели и зографи користејќи го своето минато искуството се прилагодуваат кон 
потребите на нарачателите и кон барањата на времето. 

Во центарот на селото Пуста Река, кое се наоѓа на 14,5 км. сместена е 
црквата Св. Никола со сепулкарна намена. Изградена е во 1881 година. Во 
голем процент е зачувана во својата изворна состојба. Денешнот изглед на 
црквата е изменет, па препокриена е со ќерамиди и поставен е олук. Екстер-
ните ѕидови на црквата се измалтарени и варосани во бела боја, така што 
автентичниот изглед на црквата е нарушен4. Обновена е 1932 г. Црквата е 
ѕидана од камен и малтер. Пред влезот на црквата е изградена трпезарија. Во 
основа, таа е еднокорабна засведена градба со правоаголна основа, со цен-
трална полукружна апсида и две мали полукружни ниши од страните, наме-
нети за проскомидија и ѓаконикон. Од надворешната страна олтарната апсида 
е петтострана со полуобличест свод. Правоаголната форма во внатрешноста 

                                                 
3 Историја на Крушево и Крушевско,1 книга,глава 5,(303-305), Крушево, 1978 
4 За самото подигање на црквата нема пишани податоци 
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на објектот е разбиена со две низи од по два пиластри, прилепени вдолж 
северниот и јужниот ѕид, поврзани со слепи лаци. Над лаците обликувана е 
сводна конструкција која е оформена од дрвени талпи, врз кои потоа нанаесен 
е малтер. Олтарниот простор од наосот одделен е со висок иконостас.  

Во црквата се влегува од западната страна. Влезниот портал е лачно 
обликуван и во полукружна лунета насликан е патронот на црквата - свети 
Никола. Во горната зона на ѕидовите се наоѓаат прозорски отвори – два на 
јужниот и по еден на северниот, источниот и западниот ѕид. 

Над западниот влез има натпис од кој дознаваме дека црквата била 
живописана во 1887 од страна на браќата зографи Вангел, Никола и Коста 
Анастасович од Крушево, кои работеле и во црквата Свети Никола во село 
Долно Дивјаци, па го спровеле идентичниот иконографски ситем. Живописот 
од 1887 година е целосно сочуван и е во добра состојба. Сцените и фигурите 
на ѕидовите на олтарниот простор со композициите Служба на архиереите со 
св. Модест, св. Георги Палама, св. Методија и свети Кирил Александриски, со 
Богородица Ширшаја во конхата на апсидадата со Imago pietatis во протези-
сот, Визијата на св. Петар Александриски и Жртвата на Аврам  го потврду-
ваат вообичаениот тематски состав на декорацијата во овој дел од храмот. 
Репертоарот на сликаната декорација во најниската зона на наосот го сочину-
ваат: фигури на светители и светителки во цел раст, меѓу кои се и композици-
ите на свети Ѓорѓија на коњ кој ја убива ламјата, Вознесение на св. Илија и 
Мачењето на Пророкот Илија. 

Во втората зона на јужниот и северниот ѕид се насликани сцени од цик-
лусот Христови маки и страдања, а во во третата зона сцени од циклусот Големи 
празници и тоа: патувањето на Тројцата халдејски Мудреци, Колежот на 
Витлеемските деца, Бегството во Египет и Воведението на Богородица во храм. 

Во четвртата зона, на јужниот и севрниот полуобличест свод, се 
насликани низа на допојасни ликови на пророци во медалјони, а во темето на 
сводот се насликани сцените: Светото Тројство, Исус Христос Седржател и 
свети Јован Претеча. 

На западната фасада на црквата насликана е момументална компози-
ција на Второто Христово Пришествие – Страшниот Суд. 

На иконостасот сместени се 6 престолни икони5 и тоа Архангел 
Михаил на вратата6, свети Никола7, Богородица со Исус8, Исус Христос9, св. 
Јован Претеча10, свети Јован Претеча11. Во горната зона на иконостасот пос-
тавени се икони од евангелистите со мали димензии, 13 на број. Во 

                                                 
5 Евидентирано движно културно наследство во црквата нема.Податоците се проверени во 
книгите за евидентирано културно богатство 
6 Гипсан грунд врз штица, димензии 121х33х1,5 см.,19 век, 
7 Гипсан грунд врз штица,димензии:86х52х4см., 19 век 
8 Гипсан грунд врз штица, димензии:86х52х4 см., 19 век 
9 Гипсан грунд врз штица, димензии: 86х52х4 см.,19 век 
10 Гипсан грунд врз штица, димензии:86х52х4см.,19 век 
11 Гипсан грунд врз штица,19 век.димензии 
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централниот дел поставен е Деисизот, а лево и десно се поставени по 6 
апостоли и евангелисти. Царските двери со Благовештението а во горната 
зона на иконостасот  поставени се 13 икони. Иконите се во релативно добра 
состојба. 
           

    

 Фото.1. Црква Свети Никола, Пуста Река  
         

Црквата Свети Димитрија во село Горно Дивјаци кое се наоѓа на 9 
километри раздалеченост, северозападно од Крушево. 

Црквата е еднокорабна градба, со полукружна апсида однадвор, засве-
дена, со влез од западната страна. Ѕидана е од кршен камен и малтер. Каме-
нот, главно е употребен необработен, вкопан во малтер и без определен опус 
на ѕидање. Аглите на црквата се изведени од фино делкани камени квадари со 
минимални спојници. Освен аглите на црквата, од обработен камен се изведе-
ни влезот, прозорците и апсидата.  

Кога се влегува во црквата на западната страна, од внатрешната страна 
има натпис испишан на говорен народен јазик, кој информира дека во 1884 
година за време на „владиката Дионисие, тогашен поп Ангеле од (Цер), пит-
ропот Лозан (к)титорот Деспот“ и други прислужниц кои малку кои многу, 
Бо(г)к да ги прости: се зафати та се зуграфиса од ден Благовец до мала Бого-
родица се гроша деве(т)илја: беше зуграф Станко од Крушево.“ 

Според овој натпис, може да се претпостави дека црквата е живопи-
сана изградена пред овој датум или во истата година кога е изградена. Според 
пишаните извори кои ги даваат документите од возобнувањето на охридската 
Архиепископија, црквата е градена во период од 1869 до 1875 година. 

Фрескоживописот е во релативно добра состојба и е целосно сочуван 
во четири зони. 

Во апсидата се насликани сцени од Службата на архиереите со св. Гер-
гориј Богослов, св. Василиј Велики, св. Јован Златоуст и св. Атанасиј Алек-
сандриски, Причестувањето на апостолите, Богородица Ширшаја која е 
поставена во конхата на апсидата, Imago pietatis во протезисот и св.Стефан и 
Визијата на св. Петар Александриски, со што се покажува вообичаениот 
тематски состав на декорација во овој дел на храмот. 
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Во првата зона на исликување на фреското се насликани светци и 
светители во надолжните страни во цел раст, каде помеѓу нив се поставени 
односно насликани Деисизот, св.Ѓорѓија на коњ кој ја убива ламјата и св. 
Димитрија на коњ кој го убива калојан. 

Во втората зона на јужниот и северниот ѕид се насликани сцени од 
циклусот на Христовите страдања. 

Во третата зона се насликани сцени од циклусот на Големите 
празници. 

Четвртата зона, која е поставена највисоко во црквата иконописецот во 
јужната и северната сводна полуоблина е насликан фриз од 18 допојасни 
ликови на пророци во медалјон по 9 од секоја страна. 

Во темето на сводот се насликани сцените Света Тројца, Исус Христос 
Содржател и претставата на Царицата Небесна (Богородица Ширшаја) е 
насликана на апсидната конха. 

Олтарниот простор од наосот е одделен со висок иконостас. На 
иконостасот поставени се шеснаесет икони кои се споменик на културата и се 
поставени по овој редослед: 
- Архангелот Михаил, свети Никола, Богородица со Исус Христос, Царските 
двери,  со претстави на Благовештение во централна зона, а во горниот агол 
на двете поли на дверите се насликани пророците Давид и Соломон, а во 
долниот дел на Царските двери, на двете половини, насликани се по двајца 
светители. Потоа е Исус Христос Содржател, свети Јован Претеча, 
Богородица со Исус Христос, Богородица со Исус Христос, Вознесение на 
св.Илија, Чин, свети Константин и Елена. 

Недостасуваат три икони со претстави на Пресвета Богородица, 
Богородица со Исус Христос и други светители и комппозицијата Недремано 
око, сите се од XIX век. 
                   

 
 

Фото.2. Црква Св.Димитрија во село Горно Дивјаци  
        
                Движејќи се низ селските макадам улици, излегуваме од Горно 
Дивјаци и се движиме кон Долно Дивјаци кое е на 6 км. одалеченост од 
Крушево (северозападно). 
          Во Долно Дивјаци, на едно возвишение се наоѓа црквата посветена 

на св. Никола. Според својата функција, црквата е гробна еднокорабна 
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градба, со правоаголна основа. На источната страна на црквата формирана е 
централна полукружна апсида фланкирана со две мали полукружни ниши, 
наменети за проскомидија и ѓаконикон. Градена е од кршен камен со варов 
малтер. Пред десет години фасадата е варосана и препокриена со ќерамиди, 
за разлика од првичното покривање изведено со камени плочи.  

Надворешно олтарната апсида е поделена на пет сегменти, пиластри 
од делкан бигор кои помеѓу себе се лачно поврзани,  додека малите ниши се 
вкопани во ѕидната маса без надворешна манифестација. Правоаголната 
форма во внатрешноста на објектот е разбиена со две низи од по два пиластри, 
прилепени по должината на северниот и јужниот ѕид. Пиластрите помеѓу себе се 
поврзани со слепи лаци. Над овие лаци е обликувана сводна конструкција над 
која е поставен обичен дводелен свод. Олтарната апсида е покриена со правилна 
полукалота. Олтарниот простор од наосот е одделен со висок иконостас. 

Времето на подигнување не е означено, но логично е да се претпос-
тави дека потекнува од почетокот на втората половина на осумдесеттите 
години, пред нејзиното живописување кое се извршило во 1887 година. Во 
црквата се влегува од западната страна. Влезната врата е лачно поставена а 
над неа е поставена фреска од патронот на црквата Св. Никола. На целот ѕид 
на западната фасада насликана е монументална композиција на Второто 
Христово Пришествие - Страшниот Суд. Со самото влегување во црквата над 
влезната врата, м која е на запад во наосот има натпис кој е доста добро 
сочуван и од кој ги дознаваме зографите кои работеле во црквата и времето 
кога е живописана. Според тоа, црквата била завршена со живописување на 
13 јуни, 1887 година. Во самиот натпис ни се презентирани имињата на зогра-
фите и тоа браќата Вангел, Никола и Коста Анастасови од Крушево и нивниот 
зет Наум. Живописот во црквата е цел и добро сочуван и е во добра состојба.  

Цркавата е исликана во 4 зони. Во првата најдолна зона на западната 
страна, лево и десно од влезот во наосот, насликанаи се цар Константин и 
царица Елена и Архангел Михаил. Над нив, во втората зона претставена е 
импозантна сцена на Успение на Пресвета Богородица, а над неа е сцената на 
Преображение на Исус. 

На јужниот ѕид во првата зона сликани се сцени на св.Илија како се 
вознесува на крилестите коњи со кочија на небото, св.Игнатиј, св.Мина, 
св.Спиридон, кои се претставени во цел раст. Над нив, во втората зона, се 
насликани сцени од циклусот Христови маки и страдања и тоа: Миењето на 
рацете на Пилат и осудувањето Христово, Предавството на Јуда, Тајната 
вечера и Влегувањето во Ерусалим. Над нив, односно во третата зона, во цел 
раст се насликани сцени од Големите празници и тоа сцените: Патувањето на 
тројцата Халдејски мудреци, Бегството од Египет, Колежот на Витлеемските 
деца. 

На северниот ѕид во најдолната зона во цел раст се насикани св.Јован 
Златоуст, св.Василие Велики и св.Глигорие Богослов. Претставени се и ком-
позициите Св. Ѓорѓија ја убива ламјата и Св.Димитрија на коњ го убива 
Калојан. Над нив во втората зона се насликани сцените од циклусот Хрис-
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товите маки и страдања: Христовото омаловажување, Распнувањето на крст, 
Оплакување, Воскресение. Над овие сцени, во третата зона, се поставени ком-
позиции од цилкусот Големи празници: Раѓањето на Богородица, Воведение 
Богородичино во храм, Сретение Господово, Крштение. 

Во највисоката, четврта зона, на јужниот и северниот полуобличест 
свод насликани се допојасни фигури  на пророци во медалјони, а во темето на 
сводот се насликани: света Тројца, Исус Христос Содржател и св. Јован 
Претеча12. Престолни икони : Врата претстава на Архангел Михаил13, свети 
Никола14, Богородица со Исус Христос15, Царски двери16, Исус Христос 
Содржател17, свети Јован Претеча18.  

Икони кои се наоѓаат на иконостасот во горната зона: свети Никола со 
св.Димитрија, Јован Претеча и Влегувањето во Ерусалим19, св.Никола20, цар 
Константин и Елена21.  

 

    
 

 Фото.3..Црква Св.Никола,село Долно Дивјаци      
                   

 На 8,5 км., северозападно од Крушево се наоѓа селото Арилево. На 
самиот влез пред селото сместена е црква чиј патрон е свети Никола. 
Изградена е во втората половина на XIX век. Претставува еднокорабна 
засведена градба, зајакната со испуштени пиластри на надолжните страни, 
поврзани со полукружни лаци, формирајќи три слепи ниши во ѕидовите и по 
една во травеите. Апсидата е петострана, расчленета со слепи ниши. Влезот 
на црквата е од западната страна и има по еден прозорец на северната, 
јужната и источната страна (во вид на крст).22 Црквата е ѕидана од кршен 
камен и малтер. Каменот, главно, е употеребен како необработен, вкопан во 
                                                 
12Во оваа црква не е евидентирано културно наследство. Но не треба да се направи пропуст и 
треба да се предложат за евиденција иконите кои се наоѓаат во црквата кои се наоѓаат на 
иконостасот. 
13 Која е испукана по должина, гипсан грунд врз штица,дим.107х63х2 см., 19 век 
14 Гипсан грунд врз штица,дим.81х55,5х4 см,19 век 
15 Гипсан грунд врз штица, 78х54,5х4 см,19 век 
16 1/2, гипсан грунд врз штица,дим.126х41х4 см,19 век 
17 Гипсан грунд врз штица,дим.81х56х4 см,19 век 
18 Гипсан грунд врз штица,дим.81х56х4 см,19 век 
19 Гипсан грунд врз штица,дим.39х32,5х4,5см(со рамка),19 век,грчко писмо 
20 Опаѓање на гипсот и грундот црвојаднина,дим.23,3х19х1,5 см,18 век,грчко поисмо 
21 Гипсан грунд врз штица,автор непознар,дим.42х33х2 см.(надворешни димензии). 
22 Антоние Николоски, Културно наследство,14/15,стр133-134, 
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многу малтер и без определен опус на ѕидање. Единствено аглите на градбата 
се изведни од делкани камени квадери со минимални спојници. Над 
западната врата во црквата има натпис кој се наоѓа во наосот и нé известува 
за живописот  кој бил завршен на 4 мај,1887 г. во времето на свештеникот 
(јереј Ѓорѓи). Kтитори биле селаните од селото Aрилево). Потоа во натписот 
се соопштува името на ктиторот зограф Вангел Атанасовиќ од Крушево. 

Коста Атанасов, автор на живописот, тешко се справува со црковно-
словенскиот јазик, што се гледа од текстот во натписот, а потоа и при испи-
шувањето на насловите од композициите. 

Во ова црква евидентирано e движно културно наследство, и тоа 6 
икони, но по истражувањата се дојде до следниот заклучок: во самата црква 
има уште 13 икони кои треба да се евидентираат и обработат. Иконите23 
Царските двери, св.Атанасие, Богородица со Исус Христос, Исус Христос, 
св. Јован Претеча и Архангел Михаил. 

Живописот во црквата Свети Никола распореден е во три зони и 
целосно е сочуван и е во добра состојба. Во првата и втората зона се насли-
кани светци во цел раст меѓу кои се и сцените на св. Димитрија на коњ го 
убива Калојан, св. Ѓорѓија на коњ ја убива ламјата, Успение на св.Илија и 
раѓањето на Исус Христос. Во најниската зона на западниот ѕид се насликани 
композициите Страшниот суд и Успение на Пресвета Богородица, над  него. 
Во третата зона претставени се сцени од животот на Христос. Во најниската 
зона на апсидата сместена е композицијата Литургиска служба на светите 
отци со св. Василиј Велики, св. Јован Златоуст и св. Григориј Богослов, а над 
нив е насликан допојасниот фронтален лик на Богородица. Во темето на 
сводот се насликани Света Тројца, Исус Христос Сдржател и Богородица 
Ширшаја од небесета. 

Според атрибутите кои ги остава во своето сликарство, може со 
сигурност да се каже кои се негови насликани дела и тоа ги слика престол-
ните икони Исус Христос, Богородица и св.Јован Претеча (1858 година, 
додека другите иконостасни икони се насликани од други двајца зографи кои 
се непознати). 

 

 
 

 Фото.4.Црква св.Никола во село Арилево (три фотографии)           
 

 

                                                 
23 Евидентирани со број од СК 19220 – СК 19225 
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Резиме 

       Постојат неколку причини за презентирање на овие цркви во 
Крушевскиот регион. Првичните показатели се иконографијата и фреско-
живописот од 19 век како значаен период на христијанско сликарство и 
архитектура во кои се карактеризираат необични архитектонски деривати. 
Нивната презентација e за понатамошна детална анализа. Овие цркви во 
областа Крушево, селото Арилево со црквата Св.Никола, селото Горно Див-
јаци со црквата Св.Димитрија, село Долно Дивјаци со црквата Св.Никола и 
црквата Св.Никола во Пуста Река се само дел од црковно културно богатство 
што е забележано  и делумно истражувано. 
                                       
   Summary 

There are several reasons for presenting these churches in the Krushevo 
region. The initial indicators are the iconography and fresco painting of the 19th 
century as a significant period of Christian painting and architecture that features 
peculiar architectural derivations. Their presentation for further detailed analysis. 
These churches in the Krushevo area, the village of Arilevo with the church 
St.Nikola, the village Gorno Divjaci with the church St.Dimitrija, a village Dolno 
Divjaci with the church St.Nikola and the church St.Nikola in Pusta Reka are only 
part from the church cultural treasure that has been recorded and part explored.  
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