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КРАТОВО КАТО КУЛТУРЕН И ХУДОЖЕСТВЕН ЦЕНТЪР
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XV И ПРЕЗ XVI ВЕК
Майя Захариева
Статията проследява развитието на Кратово като културен и художествен център през втората половина
на XV и през XVI в. Анализът започва с историческа част, в която се представят основните причини за разцвета
на града и значението му в Османската империя. Важно място в неговото развитие през втората половина
на XV в. има личността на Мара Бранкович и ролята ѝ на меценат и покровител на Балканите. Текстът
представя и значението на Кратово като едно от основните книжовни средища през поствизантийския
период и някои аспекти при разпространението на култа към балканските светци. Анализират се и група
паметници на монументалната живопис, които редица изследователи отнасят към Кратовския художествен
център.
Ключови думи: Кратово, Мара Бранкович, Кратовски книжовен център, Кратовски художествен център, края
на XV-XVI в
Повод за настоящия текст са проведените проучвания
по проекта „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България”1,
който даде възможност да бъдат изследвани редица
паметници на монументалната живопис на Балканите
от периода XV-XVII в. Тези занимания, както и новата
научна литература по темата, повдигнаха редица въпроси за значението на град Кратово в пределите на
Османската империя и за историческите събития, които са оказали влияние върху културния и художествен
живот в региона.
Историческите данни са богати и публикациите, посветени на един или друг аспект от развитието на града през
различните периоди, са наистина многобройни. Затова
настоящият текст, без да претендира за изчерпателност,
представя тези въпроси в няколко отделни подтеми, като си поставя за цел да обобщи по-важните исторически
сведения и основните проучвания по широката тема за
значението на Кратово като културен и художествен център на Балканите през разглежданата от нас епоха.

Исторически сведения
Кратово се намира в североизточната част на Република Македония. Градът възниква още от древността
като рударско селище2. По време на Римската империя
той е част от провинция Дардания и е познат под името Кратишкара. Първите писмени сведения за Кратово
са съхранени в съчиненията на арабския пътешественик Идриси от втората половина на XII в., който го
споменава под името Коритос или Кортос. В периода
XII-XIV в. градът попада в териториите на българската и сръбската държава.
По време на управлението на Стефан Душан (13311355) Кратово е в пределите на сръбската държава. Районът на Кратово, Щип, Радовиш и Овче поле, Струмица и Кюстендил е владение на деспот Йоан Оливер
(1310-1356?), а след 1356 г. се управлява от Константин Деян (1378-1395), който става васал на султан
Мурад I (1359-1389)3. През 1395 г. Константин Деян
загива в битката край Ровине, а Кратово окончателно
пада под османска власт.

Пренасяне на мощите на св. Йоан Рилски, притвор на църквата „Св. ап. Петър и Павел” в метоха Орлица (1863)
The moving of St. John of Rila’s relics, narthex of the church of Ss. Peter and Paul the Apostles, Orlitsa metochion (1863)
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През XV-XVI в. развитието на рударството създава изключително добри условия за утвърждаването на Кратово като духовен и културен център. През първите
векове на османския период местните князе запазват
статута си на управители на рудниците, което им осигурява възможност за по-високи доходи, а съответно и
за покровителство на църкви и манастири. Повечето
от тези князе са християни. В историческите извори
са съхранени имената на Димитър Пепик, Никола Бойчик и др., които са основни дарители и покровители
на редица църкви и манастири в региона4. Кратово се
превръща в един от големите занаятчийски и търговски центрове на империята. Неговото значение се засилва и от факта, че тук започват да се секат и монети5.
Градът става втория по значение в производството на
монети в Османската империя след Ново Бърдо. Всичко това води до превръщането му във важен търговски център. Населението му, освен от българи, сърби
и турци, се състои и от други етноси – формират се
еврейска и дубровнишка колония6.
Освен изброените предпоставки, трябва да бъде отбелязана и принадлежността на Кратово
към Кюстендилския санджак, голямата част от
който се намира под юрисдикцията на Охридската
архиепископия, към която през ХV в. са включени
епархиите на унищожената Печка патриаршия.
Липсата на достатъчно исторически сведения обаче
не позволява да се проследят всички промени,
които настъпват в териториите на Кюстендилския
санджак през разглеждания период. В първите
години на османското владичество нахия Кратово се
намира в границите на Кюстендилската митрополия,
а вероятно в края на ХV в. се обособява нова
Кратовската епархия7. След възстановяването на
Печката патриаршия през 1557 г. към нея се присъединяват няколко охридски епархии, сред които и
Кратовската8.
Днес Кратово е съхранил малко от средновековния
си облик, но пази редица постройки и съоръжения от
XIX в. Характерна особеност на града са кратовските
средновековни кули, изградени в периода преди
нашествието на османците на Балканския полуостров
и датиращи от XIV в. Редица исторически сведения
сочат, че първоначално отбранителните кули в Кратово са били тринадесет, но днес от тях са запазени
само шест9. В града е имало и голям брой християнски храмове, от които са запазени само основи10. Днес
функционират три църкви, две от които са изградени
през XIX в. – „Св. Никола” и „Св. Йоан Кръстител”11, а
третата църква, посветена на „Св. Георги Кратовски”,
е издигната през 1925 г.12
Мара Бранкович – меценат и покровител
На сръбската принцеса Мара Бранкович е посветена
голяма по обем литература, която няма да бъде подробно представяна в настоящия текст13. В изследванията са анализирани редица исторически извори, които
я представят като меценат и покровител. Според една
част от от тези проучвания Мара Бранкович оказва
влияние и върху формирането на преписваческа школа
и зографско ателие в Кратово14. Според други изследвания тя прекарва последните години от живота си в
Ежево, Кратово и село Бани край Кюстендил, близо до
Рилския манастир15.

Църквата „Св. Прохор Пчински”, източна стена
The church of St. Prohor of Pčinja, eastern wall

Сръбската принцеса Мара Бранкович (около 14181487), дъщеря на деспот Георги Бранкович и Елена
Кантакузина, е една от важните фигури на Балканския
полуостров през втората половина на XV в. През 30те години на столетието тя е сгодена и сключва брак
със султан Мурад II (1404-1451). След неговата смърт
Мара Бранкович трябвало да се омъжи за последния
византийски император Константин IX Палеолог
(1405-1453), но падането на Константинопол (1453)
и окончателното унищожаване на Сръбското деспотство (1459) не позволило това да се случи16. След тези
изкючително тежки политически промени Мара Бранкович търси закрила от Мехмед II (1432-1481)17, които й дарява Ежево и околните села в района на Сяр18.
Мара Бранкович остава да живее в Ежево, заобиколена от книжовници и духовни лица, а след смъртта на
граф Улрих II Целски през 1454 г. към нея се присъединява и сестра ѝ Катерина Бранкович или Катерина Целска (1418-1492). Владенията на Бранкович се
явяват притегателен център за редица книжовници
от този период19. Известно е, че около 1477 г. в Ежево
пристига и Димитър Кантакузин, книжовник, представител на видната византийска фамилия 20.
Владислав Граматик е друг прочут книжовник от втората половина на ХV в. Към книжовната му продукция
се отнасят една група ръкописи, поръчани от рилското
монашеско братство. Сред тях се откроява Рилският
панагерик от 1479 г. В него са включени редица съчинения, сред които житие на св. Йоан Рилски и единственият засега известен препис от Житие и Кратка
похвала на Йоан Рилски от Димитър Кантакузин21. В
литературата има мнения, че Владислав Граматик преписва в Ежево през 1474-1477 г. един Шестоднев, за
който Мара Бранкович му е платила 345 динара. Този
ръкопис е преписан от рилския монах Мардарий през
37
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Сборник на поп Лазар Кратовски,
ЦИАИ 1521, л. 1а, 1564 г.
Miscellany by a priest Lazar of Kratovo,
ЦИАИ 1521, f. 1r, 1564

Четириевангелие от Йоан
Кратовски, ЦИАИ 34, л. 99а, 1562 г.
Four Gospels by John of Kratovo,
ЦИАИ 34, f. 99r, 1562

1480 г. за Рилския манастир и в края на ръкописа се
споменава Владислав Граматик22.
Общият принос на Владислав Граматик23, Димитър
Кантакузин24 и Мара Бранкович намира израз в Повестта за пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир (Рилска повест),
единственото известно днес оригинално произведение на Владислав Граматик. В Рилската повест подробно е описано пренасянето на мощите на светеца
през 1469 г. и е посочено, че преди пристигането им в
Рилския манастир процесията спира в метоха Орлица. Последните проучвания доказаха, че изграждането на метошкия храм е станало по времето на игумена Давид между 1463 и 1469 г., а през 1478 и 1491 г.
той е изписан със средствата на крупнишкия епископ
Яков II25.
Пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски е изключително значимо събитие, особено за периода, в който на Балканите необходимостта от съхраняването
на православните средища е много силна. Рилският
манастир е едно от тези важни средища. В контекста
на настоящото изследване трябва да се отбележат и
контактите, които манастирът поддържа през втората
половина на XV в. с манастира „Св. Пантелеймон” на
Атон, свързан със сръбския деспот княз Лазар и Георги Бранкович26. Има исторически свидетелства за
стремежа на Мара Бранкович да продължи делото на
своите предци, а пренасянето на мощите на св. Йоан
Рилски е само част от редицата църковно-политически
ходове, които тя предприема. Освен за разрешението за пренасянето на мощите на светеца от Търново
в Рилския манастир, Мара Бранкович съдейства и за
възстановяването на част от имотите на обителта27,
подарява покров28 за ковчега с мощите и икона реликварий с образа на св. Богородица Елеуса29. Чудотворната икона е един от най-почитаните култови обекти
в манастира. В литературата се анализират различни
хипотези за нейния произход. Част от изследванията
38

Четириевангелие от Йоан Кратовски,
ЦИАИ 34, л. 335б, 1562 г.
Four Gospels by John of Kratovo, ЦИАИ
34, f. 335v, 1562

посочват, че тя е подарена от византийския император
Мануил I Комнин през XII в. в знак на благодарност за
изцелението, което той получил от мощите на св. Йоан
Рилски. Според едно от последните проучвания иконата реликварий е дарение от сръбската принцеса Мара
Бранкович30. Върху иконата са разположени 32 отделения, които съдържат мощи на светци. Според Елка
Бакалова те имат пряка връзка с традициите на Константинопол. Според Иванка Гергова обаче, иконата и
обковът могат да се отнесат към периода XVII-XIX в.
и вероятно иконата е донесена в манастира от Атон31.
В подкрепа на това твърдение авторката анализира
нейните иконографски и стилови особености, както и
редица други сведения, но не изключва възможността иконата да е надживописвана в по-късен период.
Въпросът за времето, когато е създадена чудотворната икона реликварий, остава отворен поради липса на
конкретни исторически данни.
След пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от
Търново в Рилския манастир са създадени голям брой
съчинения, свързани със светеца, които спомагат за
широкото разпространение на култа към него в края
на XV в. и през XVI в. През този период се засилва и
значението на култовете на други балкански светци и
почитанието на мощите им32. В тези процеси ключова роля като закрилници и дарители имат Мара Бранкович и нейната сестра Катерина Кантакузина, които
поддържат и непрестанни контакти с най-важния православен център на Балканите – Атон33.
Кратово като книжовен център
В научната литература се срещат различни понятия,
които характеризират ръкописите, принадлежащи на
Кратово като книжовен център – „кратовска книжовна школа”, „кратовска книжовна продукция” и др.
Определението „школа” в най-широк план се отнася
до книжовните паметници, създадени на територията
на Северна Македония и техните езикови и правописни особености, което не е предмет на настоящия
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текст. Тук ще обърнем внимание на по-значимите
книжовници, преписвачи и ръкописи, свързани с града и неговото историческо развитие.
Един от най-интересните и коментирани книжовници на петнадесетото столетие е Димитър Кратовски. Според изследователите вероятно той е роден в
Кратово в самото начало на XV в., а образованието
си получава при своя учител кир Нифонт. В историографията неговото име се свързва с превода и
преписването на Синтагмата на Матей Властар34.
Димитър Кратовски прави този препис (РГБ, ф. 87,
сбирка Григорович 1707) по поръчка на охридския
архиепископ Доротей през 1466 г. В предговора се
съдържа бележка, в която Димитър Кратовски е оставил сведения за самия себе си и за редица политически, военни и църковни събития на Балканите от
60-те години на XV в.35 Не е ясна съдбата на ръкописа до 1469 г., когато попада в ръцете на Владислав
Граматик, който по поръчка на Димитър Кантакузин
създава сборник, в който включва текст от предговора на Димитър Кратовски.
Разглеждайки хронологично развитието на книжовната дейност в Кратово и района от втората половина на
XV и през ХVІ в., трябва да споменем и имената на
още двама книжовници – Радоня и Гюро. През 1429 г.
Радоня преписва Празничен миней със служби за Големите празници за месеците февруари-август (сбирка
Чорович № 13)36, а Гюро е отбелязан като преписвач на
Панегирик от началото на ХVІ в., който днес се намира в Зографския манастир (Зогр. 109)37.
През XVI в. Кратовският книжовен център достига
своя зрял период, за което съдим по съхранените примери на преписваческата и калиграфска дейност38. Водеща личност в тази дейност е Йоан Кратовски, един
от най-изтъкнатите книжовници и миниатюристи
от XVI в.39 Той изработва предимно богато украсени
преписи на евангелия, с добро калиграфско писмо, с
различни орнаменти, с образите на четиримата евангелисти, заставки и инициали. Книжовникът е роден в
Кратово през 1510 г., където се обучава и става свещеник. Историческите извори показват, че през 1526 г.,
когато е на 16 години, получава задача от своя учител
да препише голяма ръкописна книга. Това сведение
е запазено в летописна бележка в Молитвеник (Требник), който днес се съхранява в Сръбската патриаршеска библиотека в Белград под № 171.
Запазените ръкописи, свързани с името на Йоан Кратовски, са създадени в периода 1526-1583 г., което очертава условните граници на неговата книжовна дейност. Днес те се намират в различни музеи и колекции
в България, Сърбия, Македония, Румъния и Атон.
В периода 1558-1579 г. книжовникът работи предимно
в Кратово, където, освен че прави преписи, като опитен книжовник и илюстратор обучава свои последователи. През този период Йоан Кратовски получава
поръчки от изтъкнати книжовници и високопоставени
църковни лица. Има сведения за 7 негови ръкописа,
от които 5 четириевангелия, един служебник и един
молитвеник. Във всички тях са съхранени бележки,
които потвърждават както неговото авторство, така и
мястото на писане40:
• Молитвеник от 1526 г. (Сръбска патриаршеска библиотека в Белград, № 171).

• Четириевангелие от 1558 г. (Библиотека на Зографския манастир на Света гора, Зогр. 25)41.
• Четириевангелие от 1562 г. (ЦИАИ 34). В ръкописа
Йоан Кратовски оставя две бележки, които спомагат за
реконструкция на неговата история. Първата се намира на л. 335б, където са посочени сведения за времето
и мястото на неговото създаване. Съкратен вариант на
същата бележка се намира на л. 331б42. И в двете се съобщава, че ръкописът е създаден в Кратово по поръчка на софийския лампадарий Матей за църквата „Св.
София”. От по-късни приписки разбираме, че скоро
след завършването му ръкописът е отнесен в София,
а през 1622 и 1646 г. е откупен два пъти и пренесен
в църквата „Св. Никола” в София (л. 336, 2б, 9б-13а).
Около 1610 г. поп Костадин го залага, за да покрие
дълга на владиката към евреите, а 12 години по-късно,
през 1622 г., ръкописът е откупен от братята Адам и
Петко за 2000 аспри и подарен на храма „Св. Никола”.
Ръкописът е повторно заложен, а в 1646 г. е откупен за
2500 аспри от Йоан Главашот и Петър Бозаджията и
дарен на същия храм. След последната откупка е преподвързан на 25 ноември 1677 г., а за работата платил
Груйо. В началото на XIX в. евангелието все още се е
намирало в църквата „Св. Никола”. През 1807-1809 г.
отново е преподвързано, а на подвързията е поставен
обков от позлатено сребро. През втората половина на
XIX в. ръкописът е пренесен в църквата „Св. Спас”, а
от там е прибран в новосъздадената Синодална библиотека. Днес се намира в Църковно-историческия и
архивен институт43.
• Служебник от 1567 г. Изписан е по поръчка на поп
Йоан от София. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Рилския манастир (РМ 1/23)44.
• Четириевангелие от 1567 г. (ЦИАИ 250). За ръкописа
се знае малко. До 20-те години на XX в. се е намирал
на тавана на Софийската митрополия, когато митрополит Партений поръчва да бъде предаден в Църковния
музей45.
• Четириевангелие от 1569 г. (Библиотека на Зографския манастир на Св. Гора, Зогр. 2646).
• Четириевангелие от 1579 г., принадлежало на Кокалянския (Урвичкия) манастир „Св. Архангел” край
София. Донесено е в ЦИАИ в началото на XX в.
(ЦИАИ 473)47.
Според историческите данни, в края на 1579 г. поп Йоан Кратовски заминава за Румъния. Каква е причината
не е изяснено, но още през 1580 г. той получава нова поръчка в Кралево (Крайова). В тази година прави
препис на Четириевангелие. В бележка той посочва, че
ръкописът е създаден в Кралево през 1580 г. по време
на войводата Йоан Михня, изписва своето име и пояснява, че е сърбин от град Кратово (Музей на Сръбската православна църква № 332)48. Последната поръчка,
която изпълнява в Крайова, е Четириевангелие от 1583
г., което днес се намира в Музея на изкуството в Букурещ (Ms. Slav.11)49.
Съхранени са сведения за няколко от учениците
му – поп Лазар, поп Петър, протойерей Лука и др.
Първият ученик на Йоан Кратовски е Лазар Кратовски. Неговото име се свързва с ръкопис, създаден
в Кратово през 1564 г. (ЦИАИ 1521). Сборникът е с
важно съдържание, тъй като в състава му е включен
първият препис на житието на софийския мъченик
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Църквата „Св. Никола” в Горняк, стенописите от
южната стена
The church of St. Nicholas in Gornjak Monastery, wall
paintings on the southern wall

Никола Нови Софийски, написано първоначално от
софийския книжовник и лампадариий на софийската
църква „Св. София” Матей Граматик. През 1571 г. поп
Лазар се мести в Лесновския скит „Богородица Пиржанска”, Злетово, където продължил своята активна
книжовна дейност50.

Предполага се, че вторият ученик на Йоан Кратовски
е поп Петър. Той работи в село Пролеша, Софийско,
където прави препис на едно Четириевангелие (ЦИАИ
28). На последния лист на ръкописа, л. 312а, има бележка колофон, която е единственото сведение за този
книжовник51.
Известните исторически данни показват, че през XVI
в. в Кратово работят също книжовниците протойерей
Лука52 и Филимон53. През XVII-XVIII в. в Кратово
продължава да функционира скрипторий, с който се
свързват имената на Михаил Кратовски54, Велко Попович55 и др.
Св. Георги Кратовски и софийските новомъченици
С Кратово е свързана и една от емблематичните фигури на шестнадесетото столетие – новомъченикът
Георги Кратовски (Георги Нови Софийски). Според
житието, създадено непосредствено след неговата
смърт, той загива в името на християнската вяра на 11
февруари 1515 г. в София. Роден е в Кратово през 1496
или 1497 г. в семейството на Димитър и Сара. Когато
родителите му почиват, Георги напуска града и се заселва в София при софийския свещеник Пейо, където изучава или практикува златарския занаят. Мюсюлманите
в града се опитват да привлекат младежа в своята вяра,
но той отказва, след което е осъден на смърт и изгорен
на клада близо до църквата „Св. София”. По време на
мъченията се случват знамения, подсказващи светостта
на мъченика. Християните полагат тялото на Георги в
съборната църква „Св. Марина” на 11 февруари 1515 г.
След неговата мъченическа смърт софийският свещеник

Църква „Св. ап. Петър и Павел” в метоха Орлица, източна стена
The church of Ss. Peter and Paul the Apostles, Orlitsa metochion, eastern wall
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поп Пейо пише Пространното житие и службата на св.
Георги Нови Софийски (Кратовски)56.
След това в София мъченически загиват св. Георги
Най-нови Софийски (1530) и св. Никола Нови (1555), а
тримата новомъченици започват да бъдат почитани заедно. Култът към тях се развива и пренася на различни
места в империята и в родния град на светеца Кратово.
През 1536-1537 г. кратовският княз Димитър Пепич
става дарител на стенописите в Топличкия манастир,
където е изписан медальон с образа на св. Георги Нови
– най-раното стенописно изображение на светеца57.
Малко по-късно, през 1564 г., един от активните
книжовници в Кратово – поп Лазар, преписва житието
на св. Никола Нови Софийски, в което възхвалява св.
Георги Нови58. Как точно се формира и развива почитта
към тримата новомъченици не е докрай изяснено, но
със сигурност техните мощи са били важни за християнското население в Османската империя59.
През XV в. се засилват и култовете към балканските
светци св. Йоан Рилски, св. Прохор Пчински, св.
Гавриил Лесновски и св. Йоаким Осоговски. Това
явление вероятно се дължи на активността на големите
манастири. През XVI в. св. Йоан Рилски и неговите
последователи са сред най-почитаните балкански
светци, но мъченическата смърт на св. Георги Нови
Софийски, св. Никола Нови и св. Георги Най-нови
подсилва вярата на християнското население60.
Кратово и монументалната живопис на Балканите
през втората половина на XV и началото на XVI в.
Бил ли е Кратово художествен център? Кои паметници са изпълнени от зографите, които са получили
своите художествени умения в него? Тези въпроси са
част от една интересна и дискутирана в научната литература тема.
Тезата за съществуването и развитието на Кратово
като художествен център принадлежи на Гойко Суботич61. През 1989 г., след реставрацията на стенописите
в манастира „Св. Прохор Пчински”, той публикува изследване, посветено на преизписването на църквата от
1488-1489 г.62 Тези стенописи Г. Суботич свързва със
стенописните ансамбли в църквите „Св. ап. Петър и
Павел” в метоха Орлица (1491)63 и „Св. Никола” в манастира Горняк (около 1490)64. Паралели на тази живопис авторът намира и в изображенията от Слепченското евангелие, съхранявано в Църковния музей в София
(ЦИАИ 340)65. Тезата му е подкрепена и от данните от
ктиторския надпис в църквата „Св. Прохор Пчински”.
Според ктиторския надпис църквата е изписана през
1488-1489 г. с дарението на Марин от Кратово, син на
поп Радон66.
Светозар Радойчич свързва една група паметници от
втората половина на XV в. от югозападните райони на
Балканите с личността на Мара Бранкович, която, както споменахме, оказва силно влияние върху редица политически и културни събития след завладяването на
Балканския полуостров от османците67. В студията на
Радойчич са разгледани стенописите в църквите „Св.
Никита” в Скопска Черна гора, Стария католикон на
манастира „Преображение Христово” на Метеорите
(1483), църквата „Св. Никола” на монахинята Евпраксия в Костур (1486), църквата „Св. Йоан Богослов” в
Погановския манастир (1499), манастира Трескавец
(края на XV в.), стенописите от края на XV в. в парак-

Св. Кирил Александрийски, църквата „Успение
Богородично”, Мисловщички манастир (Архив на ИИИзк II
4.1.3.66)
St. Cyril of Alexandria, the church of the Assumption,
Mislovshtitsa Monastery (Archives of the Institute of Art Studies
II 4.1.3.66)

лиса „Св. Апостоли” в църквата „Св. Никола Болнички” в Охрид.
По-късно Радомир Николич излага нова хипотеза,
според която с името на Мара Бранкович се свързва
друга група паметници, които притежават редица общи характеристики – църквата на манастира „Св. Прохор Пчински” (1488-1489), скалната църква „Св. Никола” в Горняк (кр. на XV в.), стенописите от църквата
„Св. Георги” в Айдановац (1492), „Св. Йоан Богослов”
в Погановския манастир (1499), манастира „Успение
Богородично” в Крепичевац и манастира Лапушне68.
Статията на Бранка Иванич „Мара Бранковић и
монументално сликарство друге половине 15 века”
дава нов поглед върху живописта от разглеждания
период. Авторката приема тезата на Суботич за т. нар.
ателие в Кратово, като причислява към дейността на
същите зографи и един грузински илюстриран ръкопис, създаден от гръцки и грузински художници в
манастира Ивирон през 80-те или 90-те години на XV
в.69 Част от миниатюрите в ръкописа Лилия Евсеева,
автор на публикацията за него, свързва с произведения
на критския зограф от края на XV в. Ангелос Акотантос, чиито рисунки са продадени на Андреас Рицос
през 1477 г., а по-късно попадат на Света гора70. Според Иванич паметниците от този кръг, от една страна,
най-общо следват тенденциите на XIV в., а от друга
– подходът при изграждането на фигурите не отговаря
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Дейсис със светци, фрагмент от икона, Кратово, ХVІ в.,
Музей на Македония, Скопие (по В. Поповска-Коробар)
Deesis and saints, epistyle of an iconostasis (fragment),
Kratovo, 16th c., Museum of Macedonia, Skopje (after V.
Popovska-Korobar)

на характерните особености за големите ателиета от
XV в., развили се в Костур и Охрид71.
През 2006 г. Бранислав Цветкович подкрепя тезата на
Г. Суботич за функционирането на художествено ателие в Кратово72. Той обвързва живописта от манастира
„Преображение Христово”73 в Липовац с тази в църквата на манастира „Св. Прохор Пчински”, скалната
църква „Св. Никола” в Горняк и църквата „Св. ап. Петър и Павел” в метоха Орлица.
Наскоро на този проблем бе посветена и статията на Милан Михайлович „Техника и технология на
стенописите от XV век в църквата „Св. ап. Петър и
Павел” в метоха Орлица”74 и общата ни публикация
„Към характеристиката на едно балканско ателие от
втората половина на XV – началото на XVI век”75. Двете
статии разглеждат технологичните похвати, иконографските и стиловите особености, като анализът показва
редица сходства между стенописите в църквите „Св.
Прохор Пчински” (1488-1489), „Св. ап. Петър и Павел” в метоха Орлица (1491), „Св. Никола” в манастира
Горняк (ок. 1490), църквата „Успение Богородично” в
Мисловщичкия манастир (края на XV – началото на
XVI в.)76 и фрагментът от икона Дейсис със светци от
Кратово от началото на ХVІ в.77
Изложените хипотези относно принадлежността на
изброените паметници са много и разнопосочни. Твърдението, че Мара Бранкович и нейната многостранна
меценатска дейност е свързана с Кратово, не е сигурно,
но е възможно подобна връзка да е съществувала. Що
се отнася до посочените от С. Радойчич и Р. Николич
примери, може да се каже, че те са разгледани изключително условно и изборът на авторите е повлиян от хронологическите рамки и местоположението на паметниците78. Стенописите от купола на манастирската църква
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„Преображение Христово” в Липовац, които Б. Цветкович свързва с „кратовския център”, също не могат да
се причислят към интересуващата ни група паметници.
Запазените фигури се различават от тези в църквите на
манастира „Св. Прохор Пчински”, „Св. Никола” в Горняк и „Св. ап. Петър и Павел” в метоха Орлица по своите пропорции и други стилови характеристики.
Въпреки че няма сведения за пряка връзка на разгледаните стенописни произведения с личността на Мара Бранкович или за наличието на зографска общност
в Кратово, реконструкцията на историческите данни
кара учените все по-убедено да мислят за такава възможност.
Рядко в научните изследвания се сравняват стилови
белези на стенописи и миниатюри, тъй като при изграждането на образите и мащаба в различните видове
живопис има съответните особености. Но именно хипотезата за общ източник се явява в подкрепа на твърдението, че Кратово е основен книжовен и художествен център през петнадесетото столетие. Изложеното
от Г. Суботич мнение, че миниатюрите от Слепченското евангелие са дело на т. нар. „кратовско ателие”, е
отхвърлено от специалистите. Последните проучвания
на Боряна Христова, Елисавета Мусакова и Елена Узунова показаха, че то следва характерни особености за
Слепченското книжовно средище79. Освен това трябва
да се има предвид и наличието на редица общи стилови сходства между разглежданите стенописни паметници и грузинския илюстриран ръкопис от манастира
Ивирон, за което споменава Б. Иванич.
Но дали Кратово е художественият център, който обхваща гореспоменатите паметници? За съжаление,
с името на града са свързани само две исторически
податки – ктиторът на манастира „Св. Прохор Пчински”
Марин от Кратово и фрагментът от дейсисната икона,
за която има данни, че произхожда от Кратово.
Принадлежността на определени паметници към
ателие, функционирало в Кратово през втората половина на XV и през XVI в., е трудно да се докаже,
поради липсата на достатъчно исторически сведения,
но въпреки това може да заключим, че зографите, изпълнили стенописите в църквите на манастира „Св.
Прохор Пчински”, „Св. ап. Петър и Павел” в метоха
Орлица, „Св. Никола” в манастира Горняк, „Успение
Богородично” в Мисловщичкия манастир, илюстрирания ръкопис от манастира Ивирон и иконата от
Кратово, може би са получили своите познания в
една среда.
В изброените паметници могат да се разграничат почерците на няколко зографски екипа, което вероятно
е причината в някои от композициите да се откриват
както общи иконографски особености, но и стилови
различия. Характерен белег за този художествен кръг
е общият подход при поместването и изписването на
фигурите, техните жестове и изграждането на втория
план. Въпреки сходствата, трябва да се отбележат
и редица разлики при подбора на композициите, изграждането на някои фигури, надписите, обозначаващи сцените, и текстовете на свитъците.
През XV-XVI в. Кратово е един от големите търговски
центрове на империята, което допринася за превръщането му в притегателен център за редица книжовници
и духовници. Това се дължи, от една страна, на поли-
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тическото и икономическо развитие на района, а от
друга – на близостта със Сърбия, която до средата на
XV в. е все още самостоятелна държава. Засилващата
се през втората половина на XV в. необходимост от
запазване и развитие на православните средища ясно
личи от историческите податки за важната ролята на
Мара Бранкович в осъществяването на редица политически и религиозни събития, свързани с подкрепа
на православието на Балканите. Пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир е едно от най-големите събития за християните
през втората половина на XV в. През целия период
голямо влияние оказват и контактите на Кратово с
други важни и стратегически градове в империята.
Пример за това е София, с която кратовските търговци и книжовници подържат тесни контакти. Друг
важен фактор са местните феодали, които чрез своите дарения развиват художествената и книжовна дейност в района. През тази епоха се поддържат тесни
връзки с атонските манастири, където се съхраняват
богати библиотеки, притегателен център за аристократи, зографи и книжовници през целия поствизантийски период. Всички тези преки и косвени свидетелства подкрепят хипотезата, че Кратово е един от
големите икономически центрове на Балканите през
втората половина на ХV и ХVІ в., в който се създават благоприятни условия за творческа реализация на
книжовници и художници.
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