
НОВООТКРИВЕНЕ ФРЕСКЕ у  МАРКОВУ МАНАСТИРУ
к о д  СКОПЉ А

Познато je да je Андра СтевановиН професор Универзитета, у Маркову 
Манастиру хемиским начином очистио фреско-слике, Koje су биле премазане 
жутом масном бојом.| А. Стевановий je очистио пет пуних ликова и један 
грудни лик, на површини од 4.5 т  и то по упутству ٢. Др. Миливоја До- 
занића професора Универзитета алкохолним амонијаком и бензалдехидом. 
Ове ликове објавио je потписани у КЊИЗИ Марков Манастир (сл. 38 и 39, стр. 
34— 44,. О стало je још 27 т 2 премазаних фреско слика у Маркову Мана- 
стиру. Када je потписани 1923 године био у Маркову Манастиру, није хтео 
да истим начином чисти преостале премазане фреске зато, што je тај посао 
почео да врши А. СтевановиЬ. Пошто пак А. Стевановић није доспео да 
доврши са пуним успехом започети посао, то се потписани почео носити 
мишљу да преостале премазане фреске очис.ти истим начином, К0ЈИМ je и 
А. Стевановић ЧИСТИО. Ради тога изложио je целу ствар ٢. Др. Миливоју 
Лозанићу као стручњаку, и ٢. Лозанић je врло радо дао потребна упутства 
за чишћење, спремио потребни материјал за чишћење, па шта више и сам 
je пошао са.потписаним у Марков Манастир, да као стручњак присуствује 
пробама чишћења, Koje су се показале као успеле. Понели смо у Марков 
Манастир 30 1 алкохола, једну бомбу амонијака у гасовитом стању и 1 1 
бензалдехида. Алкохол je засиЬаван гасовитим амонијаком на лицу места. 
Оба средства, и алкохолни амонијак и бензалдехид, дејствовали су успешно, 
а нарочито и боље бензалдехид, jep je код засићавања алкохола гасовитим 
амонијаком требало наћи меру засићавања, пошто алкохол сувише засиЬен 
амонијаком може да оштети и саму фреску, чега нема код бензалдехида. Осим 
тога бензалдехид и брже дејствује. ЧишЬеше премазаних фресака вршено je 
на овај начин : ватом или вуном за чишЬеше машина, натопљеном у алко- 
холни амонијак или бензалдехид, трља се премаз жуте масне боје, и после 
дужег трљања омекша премаз жуте масне боје, раствори се и сасвим скине, 
те се укаже слика. Очишћене фреске нису јасне, али не зато што се нису 
могле очистити и што нису добро очишћене, него 3-ато IHTO су кварене и биле 
оштеЬене и пре премазивања жутом масном бојом тако, што je слој фреске 
рушен или отпао, а порушено место премалтерисано je малтером или це- 
ментом Осим тога фреске су кварене -пре премазиваша жутом масном 60ЈОМ ' 
и тако, што су лепљене лепом, К0ЈИ je после скинут. Где фреска није била 
оштећена и премалтерисана, очисти се сасвим jacHOj а где je била оштећена 
и премалтерисана, разуме се да се може добити само малтер, а никако 
с л и к а .  п р е м а  томе и м а м о  и фигуре без глава, Koje су премалтерисане, 
имамо само делове од појединих фигура и ликова, али поред свега тога 
можемо реконструисати потпуну слику најдоњег nojaca фресака у храму 
Маркова Манастира, на северном, западной и јужном зиду.

В ؛ иди С р п . К њ и ж . Гласник, 1920, .бр. од 1 HOB., стр. 371— 376, и 1922, стр. 2 1 6 - 2 2 0 , 293— 293. Г о д и н а к  С р п . к р а љ . А к а д . X X I X  (1921) стр. 34— 4 4 , и X X X  (1922) 7 4 - 9 3 ,
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Потребна материјална средства за пут, 
рад и набавку материјала добивена су из 
Задужбине ب Луке Ћеловића при Београд- 
ском Университету и од Музеја Јужне cp - 
бије. ٢. д р . Радослав грујић декан Фило- 
софског Факултета у Скопљу био нам je у 
свему на руци, да смо могли OBaj посао 
обавити. ٢. Лозанић je повео у Марков Ma- 
настир једнога лаборанта из свога Хемискога 
Института, који je по одласку г. Лозанића 
из Маркова Манастира вршио засићавање 
алкохола амонијаком. Рад на чишћењу фре-. 
сака Tpajao je пет дана, од 3— 8 октобра 
 године, а чишћење фресака вршили ل 931
су Г. м . Лозанић, потписани, лаборант Хе- 
мискога Института и четири мештана из 
села Сушице код Маркова Манастира. На 
простору од 27 т 2 очистили смо 21 лик, а 
Андра Стевановић je на површини од 4.5 т 2 
очистио шест ликова. Фотографски снимци 
уз OBaj чланак су снимци Музеја Јужне Cp- 
бије у Скопљу. Снимљени су сви откривени 
ликови, али пошто црква није Д 0 В 0 Љ Н 0  освет- 
љена, то су снимци HejacHH, а овде доносимо 
само јасне фотографске снимке. Ради пре- 
гледа очишћених ликова дали смо По фо- 
тографским снимцима израдити три скице 
најдоњег nojaca фресака у цркви Маркова 
Манастира, Koje je израдио г. Бранко Кова- 
чевиЬ студент Уметничке Ш коле у Београду..

Зашто смо предузели чишћење ових 
фресака? Ш то према казивању СреЬковиЬа 
имамо Овде слике Немањића и Мрњавче- 
вийа, а нарочито ликове краља Вукашина 
и сина му Марка, а према Јастребову „га- 
лерију слика дома Немањића" и лик Ива- 
ниша сина Вукашинова. Нарочито су., нас 
интересовали ликови краља Вукашина и 
краља Марка, и желели смо да добијемо 
треЬи Вукашинов лик (поред онога у Псачи 
и Св. Архангелу код Прилепа) и други 
краља Марка, поред онога јединога веома 
оштеЬенога у Св. Арханђелу код Прилепа.

Северни зид. (Скица 1. Северни зид). 
На северном зиду у храму, у најнижем пр- 
вом nojacy фресака имамо од иконостаса 
до западног зида цркве 10 ликова (Скица 
1. Северни зид). Лик 1 на O B oj 1 скици, ан- 
ђео, данас се не види, jep га покрива касније 
подигнути зид иконостаса. Од овога анђела 
виде се у олтару, одмах до иконостаса, 
само Крила. UlecT даљих ликова на скици 
!.северни  зид, и то 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очи- 
стио je А. Стеван؟виЬ (види репродукције 
ових ликова и разЈашњење Њ И Х 0В 0 од ΠΟΤ- 
писанога у КЊИЗИ Марков Манастир, сл. 38 
И 39? стр. 34— 44), а придиком нащег по-
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следњег пута очистили смо ликове 8, 9 
и 10 на скици 1 . севернога зида. Дакле 
сада смо на северном зиду очистили свега 
три лика (8, 9 и 10, скица 1. северни зид).

J l i iK  8.(Скица 1. Северни зид, бр.
8). Ово лице има светло-жут нимб, као 
што га имају и сва остала лица 0 којима 
ћемо даље говорити. На глави има цр- 
венкасто-жуту округлу капу, раздељену 
белом бојом на квадратиће, и у сваком 
квадратићу je бела тачка. Ово лице je 
средње доби, има дугуљаст лик и средње 
дугу браду. Обучено je у дугу црвену 
хаљину са кратким рукавима, К0ЈИ сижу 
до изнад лаката, а испод ових кратких 
рукава излази бео рукав хитона. Ова 
горња хаљина има око врата траку, Koja 
се напред од грла до доле састаје и спу 
шта. Хажина je око паса везана појасом. 
О nojacy код десног бедра виси марама. 
Осим тога ова хаљина има још траке 
Koje се спуштају преко рамена и иду ру- 
бом хаљине са обе стране до nojaca и 
даже од nojaca доле. Оваке траке имамо 
и н а р уб о в и м а  кратких рукава ове ха- 
жине. Траке су обично друге боје, а не 
боје хажине. Скоро сва лица о којима 
Ьемо даже говорити имају оваке исте ха- 
жине са тракама, само je боја ових ха- 
жина разнолика. Траке су на њима ве- 
ћином црвенкастожуте. Ово лице у десној 
спуштеној руци као да држи палицу, Koja 
иде до испод пазуха, а лева изгледа (не- 
јасно) да .je у гесту адорације (?).

Лик 9 .(Скица 1 . Северни зид, бр.
9) . Ово лице je старац са краткой, окру- 
глом, проседом, на двоје раздеженом бр؟- 
дом, и проседом косом, KOja пада у УВОЈ- 
цима. Десну руку држи при прсима, а 
лева je нејасна. На глави има црвену тро- 
углу капу. Обучен je у плаву хажину са 
жуто-црвеним тракама, као и пређашње 
лице. Лик je доста добро очуван, док je 
фреска на грудима оштейена тиме, што 
je премалтерисана.

Лик 10.(Скица 1 . Северни зид, бр.
10) . Ово лице изгледа да je средње доби 
и има браду (део браде премалтерисан). 
На глави има троуглу капу, као и пре- 
ђашње лице. Обучен je у црвену хажину 
са тракама, а о nojacy има мараму. Десна 
рука му je спуштена и као да држи па- 
лицу (нејасно)Ј а лева виси о nojacy.

Иза ових десет ликова на сев.ерном 
зиду требало би да се продужи ред лица, 
али се он прекида услед тога, што до- 
лази један простор, широк 3.80 т ,  висок
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1.1.2 т ,  са потпуно оштећеним фрескама. Овај простор jaKO je оштећен од 
влаге, да je велики део фреско-малтера сасвим отпао. Осим тога н؟ки делови 
на овом простору (2.80 X  1.12 т )  су касније премалтерисани. Због свега 
овога нисмо могли на овом простору севернога зида предузети никакво 

1 jep би оно било без сваке сврхе и резултата. Пошто су на овом 
простору севернога зида могла бити највише четири лица, то нам из целога

најнижег nojaca фресака у 
храму фале четири лика (11 , 
12, 13 и 14), што подвлачи- 
МО и наглашаваио. Ликови 
на северном зиду приказани 
су до колена у висини од 
1 12 т ,  а дужина простора 
на коме су ликови север- 
нога зида бр. 2— 10 ИЗНОС.И 
ا 2.80 4.80  т  оштећенога зи- 
да, дакле простор севернога 
зида од иконостаса до за- 
паднога зида износи 7.60 т .

Западни Зид. (Скица 2. 
Западни зид). На -Западной 
зиду у средини су врата, 
KOja воде из прислона у цр- 
кву. Са сваке стране запад- 
них врата очистили смо на 
простору широком 2.80 т  по 
четири лика, дакле свега осам 
ликова са обе стране врата. 
Ликови на северној половини 
западнога зида сачувани су 
у висини од 80 cm, а на 
јужној половини у висини 
од 94 cm, и то не у пуној 
фигури, него до нетто  изнад 
колена. Од ових осам ликова 
на западной зиду излучи- 
Ьемо прво два анђела, ар- 
ханђела Михаила и архан- 
ђела Гаврила, jep они не 

спадају у ред лица на западной зиду, нити у ред лица најнижег nojaca 
фресака у храму, но чине засебну целину и припадају вратима, и имају 
овде своје место и значење због врата.

С  јужне стране одмах до улазних западних врата на западной зиду 
имамо слику арханђела Михаила (Скица 2. Западни зид, бр. 4). Лик архан-
ђела Михаила je добро очуван и добро очишЬен, и сличан je анђелима Вели- 
кога Входа у олтару и анђелима у Акатисту Маркова Манастира. Арханђел 
Михаила има велика црвена Крила, округао лик, густу коврчаву косу са 
врпцом у коси, KOja позади главе лети. Није јасно да ли je обучен у костим 
византиских императора, дивитисиј и лор, или као В0ЈНИК са хламидом. Из- 
гледа да je ово друго. у  десној руци, испруженој постранце, држи мач. у  
левој je свакако држао свитак са овим текстом : „Ja сам борац Божји и 
носим мач, и оне који са страхом овуда (т.ј. кроз врата у цркву) улазе, ja 
их чувам, браним, за ЊИХ се борим и ja их штитим. А  оне К 0ЈИ улазе са 
нечистим срцем, ja немилосрдно ударам мачем“.2

Сл и к а 1. (Ск и ца 2. .Западни зи д, лик IV ) . С в . А р хан ђ е лГави ло.

2 D id ron -S cha fe r ,H audbuch d e t M a le re i vom  B e rg e  A th o s , s. 401,
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На западной зиду северно и одмах до улазних врата имамо слику кри- 

латога арханђела Гаврила(Скица 2. Западни зид, лик IV или Слика 1). Ар-
ханђел Гаврило je обучен у костим византиског императора, дивитисиј и 
прекрштен лор. Лик са нимбом потпуно je очуван и добро очишйен. Ар- 
ханђел Гаврило има густу коврчаву косу и у њој уплетену врпцу, Koja на 
потиљку лети', приклонио je главу и као да пером пише по свитку. Свето-

;أل

Слика 2. (Скица 2. Западни зид, ликови 1 и 2).
горска сликарска књига прописује да се поред улазних врата с)едне стране 
слика арханђел Михаило са мачем, а с друге стране арханђел Гаврило како 
пером пише на један лист (свитак) ове речи: „Ja држим у руци перо брзо- 
писца и пишем мисли оних К0ЈИ улазе (у цркву). Оне К0ЈИ добро мисле ja 
штитим, а оне К0ЈИ нису такови, ja брзо уништавам“ .з

На западном зиду северна половина, у углу где се састаје западни зид 
са ccccp im  щ  ¥ جه١  су цар Констанпіин и, царица Јелен-α са К؟ СТ0І  
(Скица 2. Западни зид, лик I и II). Лик Константинов у углу je потпуно 
уништен, премалтерисан, и једва се види нешто косе код уха, О д костима 
Константинова не распознаје се ништа, као ни цела фигура, jep je све пре- 
малтерисано. Када je очишКен жути премаз боје, јавио се само малтер. На 
глави као да се види део округле круне са нимбом око ње. За време чиш- 3

3 Didron-Schafei, S. 410. Арханђела Михаила као војника са мачем у истом положају као и овде и арханђела Гаврила у костиму византиског императора имамо код врата Η.πρ. у Протату, 
ЦИЛИ G. M illet,Momuments de 1' Athos. I Les peintures) pl. 30, so и 51. Имамо ихиуДечанима.
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ћења ових фресака непрестано je игуман Маркова Манастира Макарије, не- 
кадашњи очевидац свих ових лнкова, говорио за место где су Константин и 
Јелена : „Ту je Вукашин!" Јелена мати Константинова, има нимб, округао 
лик старије жене, .који се добро види. Поред лица Јелена има зеленкасто- 
плав вео. Обучена je у црвен плашт, од кога се напред види трака на рубу. 
Хаљина испод плашта има жуту високу огрлицу и покрива цео врат. Део 
главе од чела па на више je премалтерисан. Иначе je фигура веома *

Између арханђела Гаврила на зап. зиду (северна половина) и Констан- 
тина и Јелене je једно лице (Скица 2. Западни зид, лик III), Koje je веома 
оштеЬено. Имало je нимб, оД главе се види само један део, и то образ, нос, 
око и коврче косе до образа. Остали део главе je уништен, премалтерисан. 
Ово je лице младо, без браде и бркова. Обучено je у љубичасту хаљину 
са жутим тракама. О д ове хаљине виде се само трагови. Скоро цела фигура 
овога лица je пр.емалтерисана, те се чишћењем није ништа могло добити.

На јужној половини западнога зида поред архангела Михаила имамо 
ЈОШ три лика.

Лик 1.(Скица 2. Западни зид, лик 1 или Слика 2) има врло добро очу- 
вано и сасвим јасно очишйено округло лице. На глави има црвену троуглу 
капу орнаментисану лозицом. Испод капе, а поред ушију и лица пада бујна 
коврчава коса. Има кратке брчиће и кратку пахуласту^ браду. Обучен je у 
плаву хаљину са жутим тракама, украшену белим орнаментом лозице. Не 
види се како руке држи.

Лик 2.на 'западной зиду (јужна половина). Ово лице (Скица 2. Западни 
зид, лик 2. или Слика 2) има веома добро очуван и јасно очишћен лик, 
сличан лику пређашњег лица. На глави има црвену троуглу капу. .Млад je, 
има дугуљасг лик, мале брчиће, средње дугу, раздељену браду, од Koje сваки 
раздељак иде у шиљак. Има коврчаву бујну косу изнад и поред ушију. 
Обучен je у црвену хаљину са белим орнаментом лозе. Од целе фигуре 
виде се јасно глава, лик, врат, рамена и горњи део прсију, а фигура од 
прсију доле je потпуно уништена, тако да се не види у КОМ положају држи 
руке. Последња два лика спадају међу најбоље очуване ликове.

Између последњег лица и Арханђела Михаила на западной зиду (јужна 
половина) je лик5. са потпуно оштейеним премалте'рисаним лицем (Скица 2. 
Западни зид, лик 3). Од ове фигуре види се само део плаве хаљине са 
жуто-црвеним тракама. Десну руку држи у гесту адорације, а леву je спустио 
поред себе. Све остало je премалтерисано.

Јужни зид. (Скица 3. Зужни зид)...На јужном зиду у цркви олтар од 
храма дели зид висок 2.60 т ,  К0ЈИ улази у састав олтарске прегр'аде. у  ол- 
тару на овом зиду су фреске СВ. архијереја из Великога Входа. Са западне 
стране, према храму, на овај зид постављен je у новије време иконостас од 
дрвета. Када бисмо помакли неколико икона са иконостаса, надамо се да би- 
смо на овом зиду нашли првобитне фреске из XIV столеЬа. На јужном зиду 
у храму, одмах до иконостаса била je фреска СВ. Димитрија, посветног све- 
титеља ове цркве. Преко фреске СВ. Димитрија била je касније поставлена 
једна икона од дрвета са узиданим рамом, а затим je ова икона од дрвета 
опет уклоњена, а рам њезин остао je узидан на зиду. у  оквиру овога рама 
види се део фреске св. Димитрија, и то само део средшега тела без главе 
и без ногу од колена доле. Св. Димитрије je приказан као В0ЈНИК са штитом.

До фреске св. Димитрија су јужна врата цркве, Koja воде из храма у 
испозедаоницу. Изнад ових врата био je натпис који су читали и забележили 
Срећковић и ЈастребовЗ

Знајући да je овде натпис и да je овај натпис главни докуменат за 
ирторију ове ц'ркве и овога манастира, необично ми je било стало да дођемо 
до овога натписа, и пошто je и ово место премазано жутом масном бојом, 
почео сам и на овом месту чишћење жуте масне боје бензалд'ехидом. Не 44 Записи бр. 187 и 188.



Скица 
3 Јужн

и зид

187Иовоошкривене фреске у  Маркову Манасшару код Скоиља

жалеЬи бензалдехида, чистио сам на неколико 
места изнад врата, али се испод очишћеног 
слоја жуте масне б .је  слова нису указывала. 
За све време рада у Маркову Манастиру ΗΟ- 
йивали смо у селу Варвари у жандармеријској 
станици, удаљеном око 4 км од Маркова Ma- 
настира. Свако јутро јахали смо на коњу до 
манастира и у вече враћали смо се у Варвару. 
Једно јутро јашући ка манастиру рече ми' ма- 
настирски момак да je игуман уз његову помоћ 
стругао малтер изнад споменутих врата и да 
су нашли натпис. Ja сам му рекао да то нису 
требали чинити, бојећи се да нису уклашашем 
малтера оштетили и сам натпис. Када смо 
дошли у манастир видео сам изнад врата на 
два места са шаке уклошен малтер и указала 
еу се слова натписа. На једном месту малтер 
je био добро очишћен, али су слова нејасна. 
У  присуству Γ.Γ. д р . р. ٢рујића и др . ф. Me- 
сеснела умолио сам игумана Макарија и мана- 
стирског момка да нипошто не дирају натпис, 
а умолио сам ٢. Грујића да се побрине да се 
овај натпис открије од стручњака, jep поред 
колута са Вукашинова полијелеја са натписом: 
Sk  р  ка кдг.к-крііи крдлк Елкашинк овај натпис 
треба да буде још једини докуменат да je 
ово задужбина мрњавчевића. Ако  се открије 
макар само један део натписа и буде се сла- 
гао са од СреЬковиЬа и Јастребова објавље- 
ним натписом, то се може поверовати целом 
објављеном натпису.

Од јужних врата цркве Koja воде из храма 
у исповедаоницу па до западног зида цркве, 
на јужном зиду у најдошем nojacy фресака, 
на простору дугом 6.64 т  очистили смо десет 
ликова.

1٠ Први од ових десет ликова je 
xujepej (Скица 3. Јужни зид, лик 1) у П О Л И -  

ставриЈу, од кога се не виде глава, ни рамена, 
ни Д 0 Њ И  део тела, но се само види део по- 
листаврија, омофор и јеванђелије١ Koje држи 
у левој руци. Све остало je премалтерисано 
дебелим слојем малтера. Архијереј има бео 
полистивриј са бордо-црвеним крстовима и бео 
омофор са плавим веЬим крстовима. Руб од 
корице јеванђелија je црвене боје, а корица je украшена бисером. Овај je архијереј десном 
руком свакако благосиљао.

2. Друго лаце(Скица 3. Јужни зид, лик
2) имало je нимб, од глава се не види ништа, 
jep je оштећена, премалтерисана. Ово лице 
има ؟ рвену (цинобер) хаљину с؟ тракама, у 
десној руци држи палицу, на K O j y  се насло- 
нио, а лева му je за појасом. За појасом виси 
му марама.

3. Tpehe лаце (Скица 3. Јужни зид, лик
3) je младиЬ без браде и бркова, део лица му
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je премалтерисан, и види се бујна коса иза уха у коврчама. На глави има 
троуглу капу орнаментисану лозом. Обучен je у зелено-плаву хаљину са 
жутим тракама. Лева рука му 'je савијена при прсима. Место где je шака 
леве руке премалтерисано je. Десна рука савијена je према средини' тела и 
као да држи штап (?) (није јасно). За појасом има заденуту мараму.

4. Четерто лице(Скица 3. Јужни зид, лик 4) je младиЬ без браде и бр-
кова, са оштеЬеним, премалтерисаним лицем, од кога се види део чела, око и

вратуз то врат. Око лица и поред 
врата Падају коврче косе. На гла- 
ви има капу нејасног облика (пре- 
малтерисано), али he свакако бити 
као и капа пређашњега лица, тро- 
угла са орнаментима. Обучен je 
у црвену (цинобер) халину са 
жутим тракама. у  десној руци 
држи палицу K O ja  сиже до испод 
пазуха, и наслонио се на палицу 
целим горњим делом тела, Па- 
лица je на врху окована сребром. 
Лева рука му je за појЗсоИ. о  
nojacy виси марама. Ово, као и 
пређашше лице, приказано je у 
профилу три четвртине, и окре- 
нуто je према архиј؟реју, а сва 
остала даља лица на ЈУ Ж Н 0 М  зиду 
приказана су en face.

5. (Скица 3. Јуж-
ни зид, лик 5 или Слика 3) je 
младиЬ без браде и бркова, са 
потпуно очуваним и добро очиш- 
Ьеним ликом. На глави има о- 
круглу капу. Поред ушију и лица 
су коврче косе. Обучен je у плаву 
хаљину са жутии тракама. Десну 
руку од лакта je уздигао и као 
да je нешто држао у руци, а 
шта, сада се не види, jep je ме- 
сто где je шака премалтерисано. 
Леву je руку спустио код бедра 

и као да у њ о ј .р ж и  палицу (нејасно). о  nojacy има мараму. Поред ха- 
љине с леве стране пада му nojac.

6. Шесто лице (Скица 3. Јужни зид, лик 6) има премалтерисан лик.
Обучено je у црвену халину са тракама. о  nojacy има мараму. Обе руке 
су му за n o j a c o M .

7. Седмо лице (Скица 3. Јужни зид, лик 7 или Слика 4) има премалте- 
рисан лик, од кога се не види ништа, а види му се само врат и неколико 
коврча од косе. Као да je био младиЬ без браде, jep се види цео врат испод 
браде. Обучен je у орнаментисану плаву хаљину са жутим тракама. На снимку 
овога лица врло добро се види рукав белога хитона, К 0ЈИ  излази испод 
кратког рукава горше халине. у  десној спуштеној руци као да држи палицу 
(нејасно), а лева му je за nojacoM. о  nojacy има мараму.

8. Осмо лице (Скица 3. Зужни зид, лик 8 или Слика 4) има округлу
капу, а лик му je премалтерисан. Изгледа да je имао кратку округлу браду (?). 
Обучен je у црвену хаљину са белим орнаментима лозице. Десна рука je 
од. лакта уздигнута и као да je држала нешто у руци (нејасно, jep je место 
где je шака премалтерисано). Лева рука je за појасом, Испод кратког РУ- 
кава горње хаљине излази бео рукав хитона.

Слика 3. (Скица 3. Јужни зид, лик 5).
k -  # ١ب
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9. Девето лице(Скица 3. јуж ни  зид, лик 9) je младић без браде и бр-
кова, са троуглом капом на глави. Једна половина лица му je добро очу- 
вана, а друга je оштеЬена. Поред и ниже ушију падају коврче косе. Обучен 
je у зеленкасто-плаву хаљину са белим орнаментима. Лева рука као да му 
je од лакта савијена према прсима. Место где je шака на средини груди 
премалтерисано je. Десна рука му je спуштена и као да држи палицу (не- 
јасно). За појасом има мараму.

Слика 4. (Скица 3. Лужни зид, лик 7 и 3).
10. Десето лице на јужном зиду, у углу где се јужни зид састаје са

западним зидом (Скица 3. Јужни зид, лик 10), има потпуно премалтерисан лик, 
а виде му се само коврче косе са једне стране. Као да je имало кратку 
браду (нејасно). Има црвену хаљину са тракама, Koja изгледа да je била 
орнаментисана. Испод краткога рукава горње хаљине излази бео рукав 
хитона. Десна рука му je савијена у лакту, иде ка прсима и као да je у 
гесту адориције. Лева je у лакту постранце мало избочена, а шака иде према 
бедру. На глави има округлу капу подељену на квадратиће, а у сваком  
квадратийу je тачка.

Сада долази главно питање : кога приказују ови откривени ликови у 
Маркову Манастиру? Сигнатуре ових лица немамо, а има их много. Но пре 
него што покушамо дати одговор на ОБО питање, морамо се обазрети на пи. 
саше СреЬковиЬа и Јастребова. Срећковић je рекао да су ово Немашийи и Мр-
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шавчевиЬи, да je „с леве стране у припрати намалан краљ Вукашин, стар, 
сед, окорей човек, с круном и венцем на глави, држи задужбину у рукама, 
у порфи'ри и чело главе му пише : Вь Христа Бога благовѣрни краль Вль- 
каш ؟ н, а до ње٢а млад, леп, црномањаст, с округлом црном б۶адо٩, а са 
архијерејском круном на глави и златним котуром унаоколо, у једној руци 
држи свитак, а с левом се ослања на балчак одсабљ е, са натписомчело 
главе: Вь Христа Бога благовѣрни синь превысокаго кралга Влькашина ктгтор 
Марько". JotH je СреЬковиЬ видео овде, цара Душана и СВ. Саву. Јастребов 
пак видео je у овим ликовима галерију дома НемашиЬа, који суприказани  
у дугачким доламама, низ Koje им виси по једна бела марама, и каже да су 
им сигнатуре уништене, и најпосле Јастребов исправља од СреЬковиЬа на- 
ведену сигнатуру краља Марка тако, што место „Марко" Чита „Иваниш".

Међу откривеним ликовима немамо НеманиЬе, jep имамо њихове слике 
у костиму византиских царева и знамо како су изгледали и како су сликани, 
те према томе отпадају Немашићи из казивања СреЬковиЬа и Јастребова. 
Даље немамо међу откривеним лицима ни једнога старца са задужбином 
—  црквом у рукама, ни једно лице Koje држи повељу и балчак од сабље, 
те према томе немамо међу откривеним ликовима краља Вукашина, ни 
краља Марка како то описује CpehKOBHh. Ако je тачнб оно што je рекао 
СреЬковиЬ о Вукашину и М арку (у што нам je после откривања свих ових 
ликова дозвољено сумшати), онда би Вукашин и Марко могли бити једино 
на оном оштеЬеном простору (2.80 X  1.12 т )  севернога зида, у припрати лево. 
Но и у ОБО сумшамо зато, што изгледа да je зид давно оштеЬен од влаге, 
и у време срећковића свакако je био оштеЬен влагом. Осим свега овога 
међу откривеним ликовима немамо ни једнога лика сличнога Вукашину у 
Псачи и Св. Архангелу код Прилепа, ни једнога лика сличнога М арку у Св. 
Арханђелу код Прилепа, што нас зачуђава, jep je тако реЬи правило да кти- 
тори у својим задужбинама имају своје портрете. Нису ли можда ликови 
Вукашина и Марка били споља на западной зиду, као и у Св. Архангелу 
код Прилепа?

Према свему реченом од велике je важности да поред Вукашинова лика 
у Св. Арханђелу код Прилепа имамо онај једини лик краља Марка, и треба 
што пре послати у Прилеп доброга сликара да верно сними лик Марков 
како се види, и по њему да начини рестаурацију Маркова лика, jep he 
у скоро бити сасвим оштеЬен и изгубљен.

Код Василија МарковиЬа (Православно монаштво и манастири у сред- 
њевековној србији, стр. 111) читамо да je Баласчев издао портрет Марков 
из Маркова Манастира док још није био уништен. ٢. Баласчевъ'؟ je донео 
у Минало лик краља Марка из Маркова Манастира са овим потписом : „Краль 
Марко (1371— 1394 г.) (по фреската въ мънастира св. Димитри —  Скопско)". 
Сигнатура уз ову слику гласи : Б л и -крн  урак крль І р к ٥. Пошто међу откри- 
веним ликовима у Маркову Манастиру никако немамо овога Маркова лика 
К 0ЈИ je издао г. Баласчевъ, то се питамо : где je Баласчевъ нашао овај лик ?

При своме разјашњешу ликова откривених од А. Стевановића остајемо 
и данас, и држимо да иза Спаситеља, Богородице, Давида и Соломона 
имамо низ старозаветних јудејских царева, jep они се сликају у византиским 
костимима, и то не у пуном броју како их наводи светогорска сликарска 
книга (Didron —  Schäler, s. 146-7), него само један део ових царева, као 
што немамо Њ ИХ0В пун број ни на мозаику Кахрије-цами. Низ старозаветних 
владара на северном зиду у Маркову Манастиру иде до западнога зида, 
где се прелази на новозаветне хришЬанске цареве Константина и Зелену. 
Дакле сви ликови на северном зиду (Скица 1. Северни зид) и ликови на 
северној половини западнога зида (изузев архангела Гаврила) сачишавали би 
једну целину, групу старозаветних и новозаветних царева са Господом Исусом 
Христом, Царем и Судијом и Богородицом царицом на челу. 55 Словенски надписи отъ югозападна България, Минало, год. ш  (1912), КН. 7, стр. 203-
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Д ругу  грулу сачињавали би СВ . Димитрије, архијереј,٥ девет ликова 
јужнога зида (Скица 3. Јужни зид) и три лика на јужној половини западнога 
зида (изузима се арханђел Михаило), дакле архијереј и 12 ликова. На челу 
ових ликова као да je архијереј, и ваљда их приводи СВ . Димитрију. Ко су 
ових 12 ликова иза архијереја на јужном и западном зиду ? Немамо Њ И ХО В И Х 
сигнатура и не можемо казати ко су. Можемо само по костимима и капама 
наслућивати Њ И Х0 В  ранг, положај и звање. Већина од Њ И Х су младићи, без 
иједнога женскога лика, са нимбовима, са палицама и марамама за nojacoM, и 
сви су једнако обучени. Ко носи оваке костиме и да ли их имамо joiu негде?

Оваку исту хаљину са тракама има један царски син (Урош Душанов?) 
у цркви Св. Софије у Охриду?, сличан костим има Јован (?) севаст Просе- 
ника у истој цркви4, сличан костим имају два младийа на слици Смрт кра- 
љице Ане у Сопоћанима,9 сличан костим има деспот Оливер у Леснову,'. ΠΟΤ- 
пуно исте костиме имају бугарски принц Јован Асен.син цара Ивана Алек- 
сандра и деспот Константин зет цара Ивана Александра на минијатурама 
лондонског еванђеља Ивана Александра.؛! Дакле оваке костиме носили су у 
14. столећу принчеви, владарски синови, деспоти. Према свему овоме не ИЗ" 
гледају нам ликови друге групе на јужном и. западном зиду да су свети- 
тељи, но држимо да су профана лица, краљевски синови, йладарски синови, 
властела, високи државни фУнкционери, деспоти и томе слично.

Марков Манастир у погледу иконографије издваја се у многом чему 
између осталих старих српских цркава, па ево и читавом галеријом лица, K o ja  не можемо да разјаснимо и за Koja не можемо да кажемо кога при- 
казују. Доносима ове слике и биЬемо захвални свакоме ко их на основу Њ И ХО В И Х костима и капа разјасни или допринесе ка разјашњењу ових ликова.

Л . МирковиН

R E S U M E
Les fresques découvertes au, couvent de St. Marko, près de Skoplje.

Toute une suite de fresques ornant Je lias des murs de 1' église du couvent de St. 
Marko, près de Skoplje, avait été recouverte (1894) de peinture jaune â 1' huile. 
L ' enlèvement de cet enduit fut d ’ abord effectué par un professeur de 1' Université 
de Beograde M. Andra StefanoviC, qui réussit à découvrir six images de saints 
occupant une superficie de 4.5 m  Dans un ouvrage intitule „Le monastère de .؛
St. Marko", le Dr Lazar MirkoviC, professeur à l ' Université de Beograde, a 
reproduit ces six images et expliqué leur signification (pp. 34 — 44 et fig. 38 et 39). 
La tâche entreprise par le professeur StefanoviC a été continuée et achevée 
par les Drs M ilivo je  LozaniC et Lazar M irkoviC qui ont mis â découvert tout 
1' espace restant, soit 27 mètres carrés, où se trouvaient encore 21 images de 
saints, fort endommagées.

Dans cet article, le professeur L. M irkoviC décrit lesdites 21 images, mais 
il n ’ a pas pu les identifier toutes de façon certaine, vu que les inscriptions en 
sont détruites. 11 pense seulement que les images du mur nord représentent des rois 
de 1' Ancien Testament, tandis que les murs sud et ouest seraient consacrés â 
des fils de rois serbes et à des princes et despotes, car L s  personnages qui s’ y 
trouvent portent les costumes des princes .et despotes du X IVe siècle. 6 7 * 9

6 Овога CB. apxnjepeja држао je срећковић за CB. Саву.7 Види Ђорђе М ан о  Зиси, Мали прилози 0  живопису 14. века охридских цркава. Ста- ринар, III серија, TOM VI (1931), стр. 132, сл. 9.s Ibid, стр. 131, сл. 89 Vlad. R . Petkovic , La peinture serbe du Moyen Âge, pl. 13.Ibid. pi. 1 2 1 . y g P
G ال . Schlurnherger, Un empereur byzantin au dixième siècle, Nicephore Phocas, Paris 1390ء Р' 551,555, Дръ Богданъ Филовъ) Старо българското изкуство, табл. Lvil, И с т и ) Лондонското вангелие на Иванъ Александра и неговитѣ миниатюри. Списание на българската дкадемия на аукитѣ, KH. XXXVIII (1929)1٤ 32 و ٠


