
НЕЈАСНЕ ФРЕСКЕ ИЗ ЦИКЛУСА ЧУДА СВ. АРХАНТјЕЛАМИХАИЛА У ЛЕСНОВУ.У  цркви манастира Леснова, задужбини деспота Јована Оливера, имамо између осталих фрески у храму један циклус: чуда и јављања арханђела Михаила. Четири фреске из овога циклуса нису одмах јасне, џ не зна се, на први поглед, шта приказују. Једну од ове четири фреске разјаснио сам у При- лозима.1) Остале три фреске није ми до сада пошло за руком разјаснити. Оне се не могу разјаснити ни С в . Писмом, ни са A cta  Sanctorum* ни светогорском сликарском књигом, ни са Legenda aurea, ни црквеном поезијом у минеју осмога новембра. Уз то нису ни сигнатуре јасне код ових фрески.Д а  пружим прилику и другима да се забаве тумачењем ових фрески, доносим овде репродукције ових трију мени нејасних слика са кратким описом, уз навођење ретких књига и рукописа, помоћу којих би се можда могле раз- јаснити ове фреске, а до којих књига и рукописа нисам могао доћи./. фреска (слика 1.). — Н а слици се види базиликални храм, свакако архангела Михаила, јер на улазу цркве изнад врата видимо допојасну фигуру архангела

Слика 1. и 2.Михаила са нимбом око главе, са крилима, у царској одећи, у десној руци држи скиптар, а у левој куглу. Више овог храма, у брдима, седи ]едан стар човекА) Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. V I, св. 2. — 1926. год.5*



68 Гласник Скопскоі Надчног Друшшва 2дуге браде, свакако монах. О ко њега je нејасна сигнатура фреске. Испод храма, као испод земд>е и у неким валима или изрованој земљи, у два круга као у две пећине, имамо седам нагих мушких и женских лица, са губом или богињама, са гестовима очајања. Према њима неко (арханђел?) пружа две руке, од којих их једна благосиља. Лице коме припадају ове руке, није снимљено на фото- графији. Д о ових седам лица, над површином земље, друштво од осам лица свира, пије и весели се око једног поставльеног стола. Изнад њих двојица играју. Сигнатура ове фреске на фотографији je потпуно нејасна.
II. фреска (слика 2.). — Један средовечан човек округле браде, са широким шеширом и огртачем (лекарским?), даје једном губавцу или богињаву човеку, са исто тако губавим или богињавим дететом на леђима, десном руком новац, а лева je подигнута у гесту алокуције. О д  сигнатуре се на фотографији може прочитати: члккк pđC/iđK/іенк... стрдтиг. ип(?)... У  позадини je кућа, и виде се врата од куће и танак стуб за који je везана драперија.
III. фреска (слика 3.). — Пред црквом, свакако св. арханђела Михаила, у једној пећини (пештери) лежи на земљи један човек, а притиснуо му je лице или

Слика 3.прса ђаво. О н пружа руке младоликом лицу (арханђелу Михаилу), које стој& ван пећине, има нимб око главе, крила, и палицу у лево] руци, а десном благосиља човека који лежи у пећини. На слици се види још једно лице, које у левој руци држи кукасту палицу. Сигнатура ове фреске je јаснија од сигнатура осталедве фреске и гласи: ^  МИ^ЛИЛЬ Η^Η'Γθ(?)ί6 ßj>gMg nOE^gllb, AgMOHOME И 
П ј) И Ш Е  К π ς ψ ς ρ ΐ  .*· БЕ^ЛбГк (ПДѴѴ g . И П Ј Ж Д £  не г л д с е  . и исцѣл^§€Г0 . . . .  Г Е .............. W Н(*ГО A g M O H E . Дакле овде се приказује како je некиМихаило неко време био побеђиван т. ј. поседнут демоном, и дошавши к пештери легао je и заспао. У  сну му je дошао неки глас и исцелио га...., и демон je побегао од њега.



Нејасне фреске из џиклуса чуЬа ce. архангела Михаила у Леонову 6 9Исцељење овога Михаила дошло je свакако од истоименог арханђела Михаила, који je приказан на фресци, а пред чијим се храмом исцелио непознати Михаило. Код кога je храма св. архангела било ово исцељење, да ли код оног у Цариграду (Μιχαήλιον) или код ког другог, не могу да кажем.Тражећи разјашњење ових фрески нашао сам 1) да у једном кодексу Москов- ске Синодалне Библиотеке XII. столећа бр. 171. има од неког ђакона Пан- толеона још неиздана чуда арханђела Михаила: Παντολέοντος διακόνου της μεγάλης εκκλησίας διήγησις δαυμάτων του κπαμμεγίστου αρχαγγέλου Μιχαήλ. У  овом Пантолео- нову делу после једног увода долазе 36 чуда арханђела Михаила. У  нади да ћу можда у овом Пантолеонову делу наћи решење ових нејасних фрески, обратно сам се Г. Μ. В. Алпатову, професору историје уметности на универзитету у Москви са молбом, пославши фотографије ових фрески, да погледа у овом кодексу Пантолеоново дело, да ли се можда њиме могу разјаснити ове фреске. Г. Алпатов je био ъубазан и потражио je овај кодекс, и јавио ми je да je текст Пантолеонова дела идентичан са чудима архангела Михаила у т. зв. Макаријев- ским Великія Четій-Минеи,2) и да се лесновске фреске не могу разјаснити Пантолеоновим делом, па према томе ни Макаријевским Четій-Минејима. Уједно сам молио Г. Алпатова да ми јави како гласи текст 26. чуда у Пантолеонову делу, које сам ja разјаснио у Прилозима помоћу, једног рукописа Народне Библиотеке у Београду. Текст Пантолеонов (Макаријевски) потврдио je моје решење. По писму Г. Алпатова 26. чудо код Пантолеона гласи овако: „ещ е же убо такожде и в’ послѣдняа времена пріидоша и Агаряне на богоспасеный Кон’стянтинь градъ с великою силою; и пришедше на нарицаемое мѣсто Магна- въра и Кукловіи, гражданомъ же прилѣжно съ благочьстивымъ царемъ Кон- стянтиномъ, в’нукомъ Иракліевымъ, молящимся въ честнѣй церкви архистратига Михаила на мѣстѣ Евсевіи, человѣколюбца же Бога повелѣніемъ в’се- силный архістратигъ иже вся съкруши ту съ Агаряны лодіа, неизреченно погрузи, ьако в Чрьмномъ мори фараоню в’сепагубную силу." — Дакле, уз пресвету Богородицу je и арханђел Михаило заштитник Цариграда.Навешкемо још неке ретке књиге и рукописе, у којима би се можда ипак могло наки решење питања о значењу ових фресака.У  књизи М. L e  C o m t e  de D o u h e t ,  Dictionnaire des légendes du christianisme, ou collection d’ histoires apocryphes et merveilleuses se rapportent a Г Ancien et au Nouveau Testament col. 856—857., нашао сам такође да се говори о чудима архангела Михаила, али међу њима нема ни једнога са ових фрески. Н о код Douhet-а се спомињу три кььиге, у којима се такође говори о чудима арханђела Михаила, које би, можда, могле разјаснити ове фреске, а то су: G . S t e n g e l ,  Sancti Michael, Gabrièl et Rapkael Archangeli, A u g . Vind., 1622 (12°); N a r v a e i ,  Chronicon apparitionum et gestorum sancti Michaelis archangeli, Duaci, 1652 (8°); F. D . H a e b e r l i n ,  De S. Michaele archangelo, eius apparitionibus festis et cultu, Heimst. 1758 (4°). Распитивао сам о овим старим латинским књигама и тражио сам их у Бечу, и Г. Dr. Hans Gerstinger кустос National Bibliothek-e у Бечу био je ъубазан и тражио je ове књиге. Нашао je међутим само Хеберлинову, али у њој, каже, нема никакова знака, који би доприносио егзегези ових фрески. У  књизи Хеберлиновој, пише Г . Gerstinger, спомиње се између осталога и ово дело: С . Sten gel(iu s), S . Michaelis Archangeli Principatus, Apparitiones, Templa, Cultus et Miracula etc., A u g . Vind. 1629., које такође има бечка National-Biblio- thek-a ca сигнатуром *  43. Z. 184. H a питање да ли у овој књизи можда има што год, што би разјаснило лесновске фреске, није дошао никакав одговор.3)
г) Byzantinische Zeitschrift, Bd. 9 (1900), 385.2) Издала их Императорская Археографическая Коммисія. Члан ове комисије византолог В. Гр. Васильевскій редиговао je 1—12 новембар, где се код 8. новембра говори о чудима анханђела Михаила. Нисам могао доћи ни до ових Макариј евских Четш-Минеја.3) При решавању питања о значењу ових фресака, могли би доћи у обзир и радови: W i e g a n d ,  Der Erzengel Michael in d. bild. Kunst, Stuttgart 1886. и K . L ü b e c k ,  Zur ältesten Verehrung des heil. Michael in Konstantinopel. Historisches Jahrbuch der Görresgesellsehaft 26 (1905) 773-785.
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У  Byzantinische Zeitschrift Bd. 9. S . 383. О . von  L e m m s  (Zur Byzantinischen Erzählungsliteratur) спомиње међу Тишеыдорфовим рукописима, der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek, одломке неког коптског апокрифног апокалипсиса, у коме се у главном говори о арханђелу Михаилу. Lemms не доноси садржину овог коптског апокалипсиса. Даље Lemms спомиње да има и један грчки апокрифни апокалипсис (где? не каже) архангела Михаила (διήγησις καί αποκάλυψές του αρχαγγέλου Μέχαήλ), који још никако није издан и по садржини нема ничега од онога, што се обично налази у апокалипсису, већ само чуда арханђела Михаила. —- Д а  ли се можда ове три нејасне лесновске фреске могу разјаснити споме- нутим књигама и коптским и грчким апокалипсисом, до којих нисам могао доћи?Јасно ми je само толико да ове фреске показују локална чуда при црквама св. архангела Михаила, која су чувана традицијом при црквама св. архангела Михаила, па ево и у Леснову, где их имамо и на фрескама у целом циклу су. Овај циклус чуда архангела Михаила појачава уверење да je веома широко полье са кога су наши стари зографи узимали сижеа у свом иконографском раду, толико широко, да ми данас не можемо лако, у појединим случајевима, да им ухватимо трага и значења.О д  интереса би било упоредити Чуда архарђела Михаила из рукописа Народне Библиотеке у Београду бр. 421 (322) са Пантолеоновим делом односно Макаријевским Четш-Минејима и са коптским и грчким апокалипсисом, да се види нису ли можда с њима у каквој вези. ^  ^  KOeuk

R É SU M É .LE S F R E S Q U E S  O B S C U R E S  D U  C Y C L E  D E S  M IR A C L E S D E ST . M ICH EL A R C H A N G EÀ  L E S N O V O .Le D r L . Mirkovié, professeur, a découvert dans le monastère de Lesnovo, à Kratovo, en Serbie du Sud, trois fresques représentant les miracles de Saint Michel archange. L ’auteur n’a pu réussir à trouver le sens de ces fresques ni dans les saintes Ecritures, ni dans les A cta  Sanctorum, la Legenda Aurea, la poésie liturgique du Minej du 8 Novembre, ni dans les livres relatifs à l ’iconographie du Mont-Athos. Aussi donne-t-il de ces fresques une description détaillée, avec photographies, afin de permettre à d’autres chercheurs de poursuivre la solution de ce problème en se basant sur des données à lui inconnues jusqu’à présent.


