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Предговор

Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни

[7]

состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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Систематските археолошки истражувања на
објектите во бигорната карпа врз која е фундиран
манастирот Св. Преображение, реализирани во
периодот од 2008/9 година, под раководство на д-р
Бранислав Ристески, донесоа значајни резултати
за хронологијата на нивното егзистирање и
функционалните карактеристики (Монашка населба,
2010). Со ископувањата, покрај бројните наоди
на движен археолошки материјал, се откриени и
повеќе од 500 фрагменти од фрескоживопис, кои
претставуваат остатоци од сликаната декорација на
два сакрални објекти.1

The systematic archaeological research of the
structures in the travertine rock on which the monastery
of St. Transfiguration is founded, conducted in the
2008/9 period under the leadership of Branislav Risteski
PhD, revealed important results about the chronology
of their existence and their functional characteristics
(Монашка населба, 2010). The excavations, in addition
to the numerous findings of movable archaeological
material, discovered more than 500 fragments of
frescos, which are remains of painted decorations in two
sacral objects.1

Околу 200 од фрагментите се пронајдени со
екстрахирање на археолошките слоеви од ентериерот
и од непосредната близина на едно поголемо
природно вдлабнување во источната падина на
бигорната карпа, кое со градежна интервенција
било прилагодено за богослужбена функција (ил. 1).
Просторната поставеност и сочуваноста на одредени
архитектонски елементи во ентериерот на пештерата,
придонеле за негово идентификување, од постарите
истражувачи, како пештерна црква (Бабиќ 1968, 64-65;
Ивковиќ 1980, 79-80; Расолкоска-Николовска 1981, 411412). Со истражувањата на просторот на повисоките
платόа на бигорната карпа, северно од пештерната

Around 200 fragments were found with extraction
of archaeological layers from the interior and the
immediate surroundings to a large natural groove on the
eastern slope of the travertine rock, which was adapted
for liturgical services with a construction intervention
(fig. 1). The spatial location and the preservation of
certain architectural elements in the cave’s interior
made it possible for some of the older researchers to
identify it as a cave church (Бабиќ 1968, 64-65; Ивковиќ
1980, 79-80; Расолкоска-Николовска 1981, 411-412).
The research of the travertine rock’s higher plateaus,
north of the cave church, discovered another sacral
object that was designated as chapel of ease (fig. 2).
Within the frames of the ruined layer of the structure,

1	����������������������������������������������������������
Анализата на фрескофрагментите, во насока на нивно хронолошко определување и реконструкција на сегменти од сликаната декорација
на пештерната црква и параклисот, беше направена во рамките на проектот
„Обид за реконструкција на сликаната програма на пештерната црква и параклисот од монашката населба во културниот комплекс Зрзе“, финансиран од
годишната програма за проекти од национален интерес на Министерството за
култура на Р Македонија за 2014 година.

1
The analysis of the fresco fragments, with the purpose of chronological identification and reconstruction of segments of the painted decoration in
the cave church and the chapel at ease, was done as part of the project “Attempt
to reconstruct the painted programme and the chapel at ease in the monastic
settlement in the Zrze cultural complex”, financed with the annual programme for
projects of national interest by the Ministry of Culture of R Macedonia for 2014.
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Ил. 1 - Mанастирот Зрзе и објектите во бигорната карпа

Fig. 1 - Zrze monastery and the objects in the travertine rock

црква, е откриен уште еден сакрален објект, именуван
како параклис (ил.2). Во рамките на рушевинскиот слој
од објектот, на просторот непосредно пред јужниот
влез, се откриени 330 фрагменти од фрескоживопис
кои припаѓале на фасадната декорација на објектот.

in the area immediately before the southern entrance,
330 fragments of frescos that belonged to the object’s
façade decoration were found.
The found fresco fragments contain modest
remains from the compositions, the individual
representations of saints and the ornamental motifs
that comprised the painted decoration of the sacral
objects in the travertine rock. However, their analysis
opens up the possibility to chronologically determine
the creation of the paintings, as well as to place the
cave church and the chapel at ease in a specific culturalhistorical context.

Пронајдените фрескофрагменти содржат
скромни остатоци од композициите, поединечните
светителски претстави и орнаменталните мотиви кои
ја сочинувале сликаната декорација на сакралните
објекти од бигорната карпа. Сепак, нивната анализа
ја отвора можноста за хронолошко детерминирање
на создавањето на сликарството, како и поставување
на пештерната црква и параклисот во конкретен
културно-историски контекст.

Research methods
The fresco fragments from the cave church and
the chapel at ease are a segment of the wall paintings in
the sacral objects, which is primarily the interest of art
history. Because they were found in an archaeological
context and in fragments, it is necessary to apply a

Методи на истражување
Фрескофрагментите од пештерната црква
и параклисот претставуваат сегмент од ѕидното
сликарство на сакралните објекти кое како такво,
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A. Василески - Вариа : Зрзевскиот културен комплекс

A. Vasileski - Varia : The Zrze Cultural Complex

примарно, е предмет на интерес во полето на
историјата на уметноста. Нивното пронаоѓање во
археолошки контекст и фрагментарна состојба
во која се наоѓаат, наметнува потреба од посебен
методолошки пристап при научната обработка.
Стандардните методи во проучувањето на ликовните
дела и епиграфските споменици, како што се
иконографската и стилската анализа на ликовните
мотивите и морфолошката и јазичната анализа на
натписите, се надополнети со хемиски анализи
на малтерите и сликарските материјали. Како
предмет на хемиска анализа не се определени само
фрагментите од фрескоживописот на пештерната
црква и параклисот, туку и материјалите користени во
останатите сликани ансамбли од сакралните објекти
кои припаѓаат во Зрзевскиот културен комплекс.

distinct methodological approach in the scientific
study. The standard methods of studying paintings and
epigraphic monuments, such as iconographic and style
analysis of art motifs and morphological and linguistic
analysis of inscriptions, are supplemented with chemical
analysis of the mortars and the painting materials. The
subject of the chemical analysis are not just the fresco
fragments from the cave church and the chapel at
ease, but also the materials used in the other painted
ensembles from the sacral objects that belong to the
Zrze cultural complex.
As part of analyses of the form of the compositions
and the art motifs were reconstructed; their elements
preserved the fresco fragments, thus making it possible
to compare them with typologically close examples
from a broader geographic and time scope. At the same
time, in addition to the content of the reconstructed
images, the artistic expression of the artists who drew
the frescos in the cave church and the chapel at ease
was also subject of the research. When selecting the
comparative material, primary importance was given to
samples that were geographically closer.

Во рамките на ликовната анализа е
направена реконструкција на композициите и
ликовните мотиви, чии елементи се сочувани врз
фрескофрагментите, со што е овозможено нивно
компарирање со типолошки блиски примероци од
поширок географски и временски опфат. Воедно,
покрај содржината на реконструираните претстави,
како предмет на истражувачки интерес се наметна
и ликовниот израз на авторите на фрескоживописот
на пештерната црква и параклисот. При селекцијата
на компаративниот материјал примарна важност им е
дадена на географски поблиските примероци.

A particularly important aspect of the research
of the fresco fragments from the chapel at ease are the
preserved segments of a longer fresco inscription, which
made it possible to reconstruct part of the inscription’s
content. The analysis of the inscription’s content and
the determination of its morphological and linguistic
characteristics make it possible to determine not only
the chronology of the wall paintings in the chapel at
ease, but to learn important information about the
donor and the author of the composition.

Особено значаен аспект за проучувањето на
фрескофрагментите од параклисот претставуваат
сочуваните сегменти од подолг фресконатпис,
преку кои е овозможена реконструкција на дел од
содржината на натписот. Со анализата на содржината
на натписот, но и преку утврдувањето на неговите
морфолошки и лингвистички особености, не само
што се овозможува утврдување на хронологијата на
создавањето на ѕидното сликарство на параклисот,
туку се добиени значајни податоци за ктиторот и
авторот на композицијата.

The chemical analysis was focused on determining
the qualitative and quantitative share of the materials in
the composition of the mortars and painting pigments.
The exact data from the chemical analysis of the
painting materials are a solid foundation for identifying
the similarities in the technological procedures used
in various painting wholes. The identical materials
and/or procedures in the painting technology indicate
the artistic workshops that were commissioned to
produce various frescos in the monuments of the Zrze
cultural complex. The chemical analyses of the mortars

Хемиските анализи се насочени кон
утврдување на квалитативниот и квантитативниот
удел на материјалите во составот на малтерите и на
сликарските пигменти. Егзактните податоци добиени
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со хемиска анализа на сликарските материјали,
претставуваат солидна основа за утврдување на
сличностите во технолошката постапка, применета
при изведбата на различни сликарски целини.
Идентичните материјали и/или постапки во
сликарската технологија овозможуваат индицирање
на сликарските работилници кои биле ангажирани во
изведбата на повеќе фрескоцелини во спомениците
на Зрзевскиот културен комплекс. Хемиските анализи
на малтерите се изведени преку аналитичките
техники на оптичка микроскопија, инфрацрвена
спектроскопија и рендгенска дифракција, преку
кои е утврдена стратиграфијата на сликарските
слоеви, квалитативниот состав на малтерите и
нивниот минеролошки состав. Хемискиот состав
на сликарските пигменти е утврден со методот на
микрораманска спектроскопија.2
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were done with the analytical techniques of optical
microscopy, infrared spectroscopy and x-ray diffraction,
which determined the stratigraphy of the painting
layers, the qualitative composition of the mortars and
their mineral composition. The chemical composition of
the painting pigments is determined with the method of
micro raman spectroscopy.2
Fresco fragments from the cave church and the
chapel at ease
The devastated construction of the cave church
and the exposure to unfavourable conditions resulted in
almost complete destruction of its painted decoration.
According to the preserved fresco fragments that
belonged to the painted ensemble of this sacral object,
only two ornamental motifs can be reconstructed.
One motif represented the painted parapet, which was
made in the shape of a painted curtain decorated with
floral motifs in red and green (Pl.I.1). The other motif
was represented in the higher zones of the painted
programme and it was a frieze made up of coloured
stripes which break at a straight angle, with lines in
the shape of stylized vegetative branches which add to
the decorativeness of the motif (Pl.I.2.). The remains of
the figural representations that were part of the fresco
decoration in the cave church are modest and do not
permit drawing concrete conclusions about the artistic
approach of the author. The only preserved elements of
the saint figures are several fragments of draped clothing
in brown and a segment of a nimbus (Pl.I.3.). The fresco
fragments from the cave church do not contain remains
from fresco inscriptions and the only written materials
are the inscriptions engrave on the painted layer (Pl.I.4).

Фрескофрагментите од пештерната црква и
параклисот
Девастацијата на градбата на пештерната црква
и изложеноста на неповолните услови резултирале со
скоро комплетно уништување на нејзината сликана
декорација. Според сочуваните фрескофрагменти
кои припаѓале на сликаниот ансамбл на овој сакрален
објект, единствено можат да бидат реконструирани
два мотиви од орнаментиката. Едниот мотив го
претставувал сликаното цокле, кое било изведено
во вид на сликана завеса, декорирана со флорални
мотиви со црвена и зелена боја (Т.I.1). Другиот мотив,
бил претставен во повисоките зони на сликаната
програма и претставувал фриз, сочинет од боени
ленти кои се прекршуваат под прав агол, надополнети
со линии во вид на стилизирани растителни гранки кои
придонесуваат за декоративноста на мотивот (Т.I.2.).
Остатоците од фигуралните претстави кои биле дел од
фрескодекорацијата на пештерната црква се скромни
и не дозволуваат да се извлечат конкретни заклучоци
за ликовниот пристап на авторот на ова сликарство.
Единствените сочувани елементи од светителските

The chronology of the creation of the cave
church wall paintings, according to the typology and
the artistic treatment of the preserved motifs, could be
set in the period between the second half of 16 and the
first decades of 17 century. The results of the chemical
research of the mortars and the pigments support this
2
The analyses of the mortars were made by LidijaRobevaCukovska,
PhD, advisor conservationist in the National Conservation Centre of R Macedonia, while the analyses of the pigment samples with micro raman spectroscopy
were made in the Spectroscopy Laboratory for archaeometry at the Institute of
Chemistry with the Faculty of Natural Sciences and Math in Skopje, by professor
BiljanaMincheva-Shukarova.

2
Анализите на малтерите беа изработени од д-р Лидија Робева
Чуковска, конзерватор, советник во Националниот конзерваторски центар
на РМакедонија, додека анализите на примероците од пигментите со микрораманската спектроскопија беа извршени во Спектроскопската лабараторија
за археометрија на Институтот за хемија при Природно-математичкиот
факултет во Скопје, од страна на проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова.
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фигури претставуваат неколку фрагменти од
драпирана облека со кафеава боја и сегмент од нимб
(Т.I.3.). Фрескофрагментите од пештерната црква
не содржат остатоци од фресконатписи, единствен
пишан материјал претставуваат секундарно
врежаните записи врз сликаниот слој (Т.I.4).

conclusion. Namely, the basic mortar of the fresco
fragments from the cave church by its composition is
most similar to the mortar from the paintings on the
porch of the monastic church which dates from 1624/25.
An additional argument for this dating is the use of the
terra verde pigment, which was used as painting material
in Balkan monuments in the 16 and 17 centuries. If we
take into account the increased painting activities on
the monuments in the Zrze cultural complex in the first
decades of 17 century, it is most probable that the cave
church was decorated in this period.

Хронологијата на настанувањето на ѕидното
сликарство на пештерната црква, според типологијата
и ликовниот третман на сочуваните мотиви, би можела
да се определи во периодот од втората половина
на 16 и првите децении на 17 век. Резултатите од
хемиските истражувања на малтерите и пигментите
While the spatial disposition and the material
од ова сликарство одат
remains of the cave
во прилог на ваквата
church
construction
констатација.
Имено,
interventions
and
основниот малтер од
paintings drew the
фрескофрагментите
attention of previous
од пештерната црква,
explorers, the chapel
според својот состав,
at ease was discovered
покажува
најголема
during the archaeological
сличност со малтерот од
research in 2008/9. The
сликарството во тремот
only found remains of
на манастирската црква
the fresco decoration
која датира од 1624/5
from this sacral object
година. Дополнителен
are the fragments from
аргумент за ваквата
a composition that
датација претставува и
belonged to the façade
употребата на пигментот
decoration. Based on
зелена земја (terra verde),
the preserved elements
чија примена,
како
a partial reconstruction
Ил. 2 - Остатоци од градбата на параклисот
сликарски материјал, во
can be made of the
спомениците на Балканот
image content and its
Fig . 2 - Remains of the chapel of ease
се бележи токму во
meaning in the painted
периодот на 16 и 17 век. Доколку се земе предвид
programme of the chapel at ease can be determined.
засилената сликарска активност во спомениците од
The main part of the composition was a waist-up image
Зрзевскиот културен комплекс во првите децении од
of a saint with white hair and beard and high forehead
17 век, најверојатно се чини дека пештерната црква
(fig. 3). On his left side there is an image of Christ, dressed
ја добила својата сликана декорација токму во овој
in an ochre himation, his right hand raised in a gesture
период.
of blessing (fig.4.). Under the image of Christ there was
an inscription in Old Church Slavonic language, with
Додека
просторната
диспозиција
и
deftly written Cyrillic letters that contain information
материјалните остатоци од градежните интервенции
about the ktetor of this painting (Pl.I.6.). The whole
и живописот на пештерната црква го привлекле
composition was placed in an arched niche, which was
вниманието на постарите истражувачи, градбата
positioned above the temple’s southern entrance, while
на параклисот е откриена со активностите во
the niche’s outside edge was framed with a stripe made
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Ил. 4 - Фрагменти од претставата
на Христос во патронската ниша на
параклисот
Fig . 4 - Fragments of the image of Christ
in the patron’s niche in the chapel of ease

Ил. 3 - Фрагменти од
претставата светителотпатрон на параклисот
Fig . 3 - Fragments of the image of the
patron saint of the chapel of ease

рамките на археолошките истражувања во 2008/9
година. Единствени пронајдени остатоци од
фрескодекорацијата на овој сакрален објект
претставуваат фрагментите од композиција која
припаѓала на фасадната декорација. Според
сочуваните елементи може да се направи делумна
реконструкција на содржината на претставата и
да се определи нејзиното значење во рамките на
сликаната програма на параклисот. Основниот дел од
композицијата го претставувала допојасна претстава
на светител со побелена коса и брада и високо чело
(ил.3). Од неговата лева страна е прикажана фигура
на Христос, облечен во химатион со окераста боја,
десната рака подигната во гест на благослов (ил.4.).
Под Христовата претстава бил испишан натпис
на црковнословенски јазик, со вешто испишани
кирилични букви во кој се содржани податоци
за ктиторот на ова сликарството (Т.I.6). Целата
композиција била поставена во засведена ниша, која
била позиционирана над јужниот влез во храмот, а
надворешниот раб на нишата бил врамен со лента
сочинета од полупалмети, наизменично изведени со
црна, црвена и жолта боја (Т.I.5).

up of semi-palmettes, alternately painted black, red and
yellow (Pl.I.5).
The composition’s content and position suggest
that this is an image of the patron of this sacral
object, whose identity cannot be determined because
there are no specific iconographic characteristics or
inscriptions. In addition to the artistic characteristics
of certain elements of the saint’s image, the fragments
of the fresco inscription are particularly important to
determine the chronology and to attribute the painting.
According to the morphological characteristics and the
content of this fresco inscription, this painting can be
attributed to the icon-painter hieromonk Makarij, and
it can be linked with his painting activities in the Zrze
monastery, around 1421/2.
Final conclusions
The artistic and chemical analysis of the fresco
fragments found in an archaeological context in the
cave church and the chapel at ease on the travertine
rock in the Zrze cultural complex revealed important
information, not only about the characteristics and
the chronology of their wall paintings, but also about

Содржината и позицијата на оваа композиција
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овозможуваат таа да биде определена како претстава
на патронот на овој сакрален објект, чиј идентитет,
поради отсуството на поконкретни иконографски
карактеристики или натпис, не може да биде
определен. Покрај ликовните карактеристики на
одредени елементи од претставата на светителот,
за хронолошкото детерминирање и атрибуција на
ова сликарство се особено значајни фрагментите
од фресконатписот. Според неговите морфолошки
карактеристики и содржина, ова сликарство може
да биде атрибуирано на зографот јеромонах Макариј,
и да се поврзе со неговите сликарски активности во
манастирот Зрзе, околу годината 1421/2.

the organization of the Zrze monastery in the period
between 15 and 18 centuries. The painting activities
in the sacral objects on the travertine rock carried out
as part of more important campaigns to decorate the
monastery katholicon, in the 1530s and the first half of
17 century indicate that they were treated as an integral
part of the monastery.
The chronological determination and the
identification of the authors of the frescos in the
cave church and the chapel at ease will help clarify
certain hypotheses about the painting activities in
the monuments in the Zrze cultural complex. Setting
concrete chronological frames will not only ensure a more
precise reconstruction of the creative life of hieromonk
Makarij, but will also set a more solid foundation to
determine the artistic workshops commissioned to
produce the painting ensembles in the monuments of
the Zrze cultural complex.

Завршни согледувања
Ликовната
и
хемиска
анализа
на
фрескофрагментите пронајдени во археолошкиот
контекст на пештерната црква и параклисот
од бигорната карпа на Зрзевскиот културен
комплекс донесоа значајни податоци, не само за
карактеристиките и хронологијата на нивното ѕидно
сликарство туку и за организацијата на Зрзевскиот
манастир во периодот од 15 до 18 век. Сликарските
активности во сакралните објекти од бигорната карпа
спроведени во рамките на позначајните кампањи за
декорирање на манастирскиот католикон, спроведени
во третата деценија на 15 век и првата половина на
17 век, говори за нивното третирање како интегрален
дел од манастирот.
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Хронолошкото детерминирање и определување
на авторството на фрескоцелините од пештерната
црква и параклисот е во прилог на разјаснување
на одредени хипотези за сликарската активност во
спомениците на Зрзевскиот културен комплекс. Преку
поставувањето на конкретни хронолошки рамки, не
само што се овозможува попрецизна реконструкција
на творечкиот пат на јеромонахот Макариј, воедно се
поставува посолидна основа за идентификување на
сликарските работилници, ангажирани во изведбата
на сликаните ансамбли во спомениците на Зрзевскиот
културен комплекс.
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Т. I - Фрагменти од фрескоживописот на пештерната црква и параклисот
Pl. I - Fragments of the frescos in the cave church and the chapel of ease
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