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У раду се износи неколико запажања о начину
распоређивања и значењу појединих фигура у програму наоса Богородичине цркве у Кучевишту (око
1330). У хоризонталној зони с бистама светих мученика, унутар групе Петозарних, једино је свети
Орест представљен у целој фигури, свакако из формалних разлога. Димензије представе арханђела
Михаила, приказаног у царским одорама на северном зиду, у поређењу са суседним фигурама доста
су увећане, као и димензије фигуре арханђела Гаврила, који је насликан на источном зиду проскомидије.
Повећане димензије арханђела нису уобичајене у савременом зидном сликарству тих области. Засноване су на одговарајућим литерарним основама.
Неуобичајено место на којем је насликан арханђео
Гаврило, као и његово иконографско обличје, вероват–
но је у симболичкој вези с литургијском службом.
Рад Ивана М. Ђорђевића посвећен живопису из XIV века у Богородичиној цркви у селу Кучевишту код Скопља, данашњем Светом Спасу, једна
је од важнијих студија за проучавање монументалног сликарства из доба ренесансе Палеолога. Том
студијом сликарство овог споменика добило је и
темељну обраду.1 Храм је задужбина вишечлане породице властелина и потоњег жупана Радослава, поданика српских краљева Стефана Дечанског и Душана, и по обиму сликаног програма и његовој садржини долази у ред значајнијих племићких ктиторија.
Фреске те цркве се, у најстаријем делу, одликују и данас добром очуваношћу, по заступљеној тематици у
свим деловима и сложеношћу, а архитектура, иако
оптерећена преправкама, плени релативном величином и разуђеношћу. Исти споменик који је стајао на
почецима научног рада И. М. Ђорђевића и вероватно иницирао опсежније бављење племићким храмовима средњовековне Србије он је касније разматрао у синтетичкој студији о црквама немањићке
властеле. Донети су тада новији подаци, који су
водили делимично и другачијим закључцима о
историјским питањима и сликаној материји Кучевишта, једнокуполног храма с ђакониконом на спрат,
троделном припратом и спратном капелом. Црква
И. М. Ђорђевић, Сликарство XIV века у цркви Св. Спаса у
селу Кучевишту, Зборник за ликовне уметности 17 (1981) 77–110
(даље: Ђорђевић, Кучевиште).
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је саграђена и осликана до 1331, а њена припрата
између 1332. и 1337. године.2 Живопис Кучевишта је
наведеним радовима највећим делом представљен и
истражен, у извесној мери свакако и захваљујући напорима других истраживача. Ипак, као што је то неизбежно приликом проучавања сваког обимнијег
сликаног програма, поједини његови делови остали
су непотпуно или недовољно публиковани, поготово они из заклоњенијих простора и они који су делимично пострадали. Замршена питања око личности оснивача цркве, неразјашњена упркос постојању
већег броја историјских портрета, делимично веома
оштећених, као и неколико натписа и писаних извора, и даље изазивају научну пажњу.3
Idem, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића,
Београд 1994, 131–136, passim (даље: Ђорђевић, Зидно сликарство).
3
Потпун преглед радова претходних истраживача објављен је
код И. М. Ђорђевића, Кучевиште, 77–79, и idem, Зидно сликарство, 9, 16, 115–116. Издвајамо овде само студије непосредније
повезане са спомеником, његовим сликарством и историјом, као
и оне накнадно објављене. Целовитости ради, упућујемо и на
најновије и најпотпуније резултате испитивања грађевинских
одлика кучевишке цркве: В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре XIV века у Повардарју, Београд 2003,
129–152 (са старијом литературом). Након истраживања В. Ј.
Ђурића (Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 55–
56, 206) и П. Миљковића-Пепека (Црквата Св. Спас во село Кучевиште – Скопско, in: Споменици за средновековната и поновната историја на Македонија I, Скопје 1985, 417–421)
сложеним питањима о ктитору Кучевишта посебно се бавила З. Расолкоска-Николовска, О ктиторским портретима у
цркви Свете Богородице у Кучевишту, Зограф 16 (1985) 41–45.
Она проширује читање програма, оснажује идентификацију
војводе Дејана са севастократором и деспотом Дејаном – кога
И. Ђорђевић (Зидно сликарство, 116) изједначава с Дејаном
Мањком. Истиче, затим, идеју о постојању два Дејанова брака, с
Владиславом и Теодором, а време живописања припрате сужава на раздобље од 1334. до 1337. године на основу појединости
портрета краља Душана. Уз то, претпоставља и да је војводица
Владислава приказана у припрати два пута, поред мужа и у
оквиру ктиторске слике. Истом питању је затим, у више наврата, пажњу посветио и Христо Матанов (Княжевството на Драгаши, София 1997, 21–32). Он верује, бавећи се пре свега Дејаном као родоначелником фамилије Драгаш, да су војвода Дејан
из Кучевишта и севастократор и деспот Дејан иста личност, те
да је он, као војвода, приказан у Кучевишту с првом женом Владиславом. Матанов затим одбацује могућност његовог повезивања с Дејаном Мањком и сматра да се натпис с јужне фасаде односи на Владиславу са синовима Јованом и Димитријем.
Наша истраживања из 2005. године не могу потврдити постојање
натписа JŒANY поред фигуре младог велможе на крајњем западном делу северног зида припрате, за кога је утврђено да је одевен
2
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Сл. 1. Кучевиште, св. Јевстратије и св. Авксентије (око 1330)

Допуна прецизнијем ишчитавању програма
кучевишке цркве односи се на појас са светитељима
у другој зони наоса, на северној страни. Реч је о
низу светих мученика приказаних у уобичајеној
одећи (хаљини и огртачу) и са крстовима у рукама, који је састављен од две скупине са по пет учесника, три иконографска пара, једне трочлане групе и два појединачно приказана светитеља. У северозападном углу груписани су ликови Петозарних
светитеља из јерменске Севастије (славе се 13. децембра). Свети Јевстратије (STI EFYSTRATE) и свети Авксентије, двојица најстаријих, приказани су
на западном зиду. Први, смеђе косе и подуже тамне браде, представљен је са атипичном персијском
капицом на глави, карактеристичном белом марамом и копчом испод врата, док му је у левој руци затворен свитак као атрибут писарског звања и говор-
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слично Дејану (Расолкоска-Николовска, op. cit., 47; Ђорђевић,
Зидно сликарство, 135), мада није искључено да трагови слова
више нису читљиви. Када је реч о портретима на северном зиду
припрате Кучевишта, већ смо указали на нелогичност поменуте
претпоставке по којој би војводица Владислава у истој одећи и са
истим инсигнајама била приказана у истом простору, на бочним
странама припрате, на шта је упозоравао и И. Ђорђевић (Зидно
сликарство, 268, н. 41). Истовремено смо изразили и сумњу у исправност читања првог имена у ктиторском фреско-натпису у
наосу Кучевишта као Марена (S. Gabelić, O ikonografiji sv. Trifuna, Културно наследство 28–29, Скопје 2004, 115, н. 52). To име је,
изгледа, спорно као властито, премда се појављује у називима
села и цркава (cf. О. Иванова, Исчезнати месни имиња во областа
по сливот на Брегалница, in: Споменици за средновековната и
поновата историја на Македонија V, Прилеп 1988, 283–284).
Најзад, ваља указати и на претпоставку по којој су оснивачи
Кучевишта изједначени с ктиторима Светог Николе у Калотини
у Бугарској, cf. G. Gerov, A. Kirin, New Data on the FourteenthCentury Mural Paintings in the Church od Sveti Nikola in Kalotina,
Зограф 23 (1993–1994) 51–64. Геров и Кирин сматрају да су Дејан
и Владислава из Светог Николе у Калотини заправо Дејан и
Владислава из Кучевишта (cf. ibid., 57, где су имена у одговарајућем
натпису реконструисана, а сликарство цркве у Калотини
датовано у време пре живописања припрате Кучевишта). У том
случају, међутим, тешко би било разумети зашто се, за разлику
од Владиславе, Дејаново име не наводи у ктиторском натпису у
наосу Кучевишта, који аутори не разматрају, као што би, према
наведеној хронологији настанка тих споменика, необјашњива
била и тврдња да је црква у Калотину осликана у време другог
претпостављеног Дејановог брака.

ништва. Други мученик, седе косе и браде, некада је
свакако држао крст у подигнутој десној руци (сл. 1).
У продужетку зоне на северном зиду налази се лик
светог Евгенија, чије веома оштећено попрсје, с десном руком савијеном у лакту, распознајемо у обрисима. Следи готово уништена представа светог
Мардарија, насликаног – судећи по ширини простора које је његово попрсје захватало и остатку десне
подигнуте руке – раширених руку, што је иконографски мање уобичајено. Стојећа фигура светог Ореста
(STI ORESTI), кратке косе и голобрадог, протеже
се и на потрбушје угаоног лука4 (сл. 2 и 7). Тројица
од петорице јерменских светитеља, наиме они чији
су ликови овде сачувани, приказани су с типичним карактеристикама физиономија (Јевстратије,
Авксентије и Орест). На источној страни кубичне
масе којом је северозападни стубац спојен са северним и западним зидом насликани су Флор и Лавр,
млади, смеђе краће косе (18. август), док су на јужној
страни Сергије и Вакх, обојица млади (7. октобар); у
потрбушју с јужне стране су Кирик и Јулита, обоје у
виду стојећих фигура (15. јул),5 а са источне, на луку
који од ступца утиче у северни зид, налази се попрсје
младог светитеља Маме (STI MAMA, 2. септембар),
јужно (сл. 3),6 и представа светитеља који је означен
је као STI A#IME (Антим?, можда Антимије или
Антоније), седе кратке косе и без браде, северно (сл.
4).7 Препознавање последњег поменутог светитеља
отежава то што у кучевишким натписима, како је
давно примећено, има много језичких грешака.8
Потом се, дуж северног зида, нижу ликови петорице персијских мученика (славе се 2. новембра) –
Пигасије (седе кратке косе и уске дуже браде), Акиндин (сед, дуже браде, кратке косе), Афтоније (смеђе и
при дну кудраве косе средње дужине, с дубоким залисцима изнад чела, кратке браде), Елпидифор (смеђе
4
Ђорђевић, Кучевиште, 99: Јевстратије, Авксентије, Евгеније,
Мардарије и Орест; накнадно се помињу само Јевстратије,
Авксентије, Орест и, издвојено, Мардарије, cf. idem, Зидно сликарство, 132. Са раширеним рукама, поменимо, свети
Мардарије је насликан и у Грачаници (Б. Тодић, Грачаница. Сликарство, Београд–Приштина 1988, 103, сл. 73).
5
Ђорђевић, Кучевиште, 99, сл. 26 (свети Флор и свети Лавр):
ФЛОРЬ, ЛАВРО, СЕРГІЕ, ВАКХО, КИРИКЬ, ОУЛИТА; idem,
Зидно сликарство, 132. О формалним варијантама приказа светог Кирика и свете Јулите у том периоду, укључујући и кучевишки, v. С. Габелић, Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, 120.
6
И. М. Ђорђевић (Зидно сликарство, 132), по редоследу читања,
води га као Мардарија (уз Ореста и Антимија), но Мардарије
је на северном зиду (међу „двојицом непознатих“), између
Евгенија и Ореста, то јест на уобичајеном, средишњем месту у
својој групи.
7
Светитеља мученика поред чије се главе чита АΘНME нисмо
идентификовали (можда 17. X, 19. XI или 2. II). Код И. М Ђорђевића (Зидно сликарство, 132) наводи се као Антимије. У старонагоричком и дечанском Календару постоји под 3. IX свети Антим (АNΘИMЬ, Ανθιμος), но то је стари архијереј дуге седе браде
(свештеномученик), који је као појединачна фигура представљен
и у олтару Сопоћана, cf. П. Мијовић, Менолог. Историјскоуметничка истраживања, Београд 1973, 264, 316; В. Ј. Ђурић,
Сопоћани, Београд 1991, сл. 44. Светитељ из Кушевишта је мученик
испијеног лица и, како смо поменули, без браде; носи белу доњу
хаљину и светлоплави плашт.
8
С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд 1966, 129;
Ђурић, Византијске фреске, 56; Ђорђевић, Кучевиште, 106, н.
178.

косе, кратке кудраве браде) и, на најисточнијем делу
зида, Анемподист (савим млад, смеђе кратке косе).9
За разлику од Петозарних мученика из Севастије, петорица поменутих светитеља из Персије, шире гледано, немају чврсто изграђену типологију нити посебне хагиографске ознаке. Низ представа у њиховој
скупини обично започиње светим Акиндином, уколико он није смештен у средину, док је у Кучевишту
на почетном месту свети Пигасије, а уз њега је Акиндин, готово истоветног изгледа. Иконографија светог
Пигасија неуједначена је утолико што се током XIII и
XIV века он приказивао или као старац седе косе и
подуже седе браде, или као средовечан човек тамне
проседе косе и широке заобљене браде. У Богородици Олимпиотиси, на пример, насликан је с тамном
косом и брадом средње величине, а као седи старац,
веома слично представи у Кучевишту, у Протатону.10
Над зиданим пролазом који води у проскомидију у
Кучевишту се налазе бисте светих Тараха, Прова и
Андроника, који се славе заједно 12. октобра (сви
млади и с кратком смеђом косом).11
Задржимо се на приказу младог светитеља
кратке уковрџане косе и облог лица без браде на
потрбушју северозападног лука у Кучевишту, који
се натписом идентификује као свети Мама (Мамас,
Мамант, Мамантије). Представа тог кападокијског
светитеља није непозната у монументалном сликарству централних делова Балкана, али није ни изразито честа. Са уобичајеном иконографијом мученика,
у виду стојећег или допојасног приказа, светог Маманта налазимо у охридској Богородици Перивлепти, Старом Нагоричину, Грачаници, Богородичиној
цркви у Пећи и, у оквиру календара, у Грачаници и
Дечанима. У нарочитом иконографском облику који
је посебно популарисан у Грчкој и на Јегејским острвима, наиме с овцом као личним атрибутом у рукама, приказан је у Нерезима, Манастиру код Прилепа и Леснову. По правилу сликан је сасвим млад, каквог га видимо и у Кучевишту, или, врло ретко, с веома кратком брадицом, као још у цркви Свете Марије
Антикве у Риму, затим у Нерезима и Дечанима. Може
да има помало разбарушену косу, по правилу краћу
или средње дужине.12
9
Ђорђевић, Кучевиште, 99: ПИГАСИЕ, АКЕНДИНЬ,
АФΘТОНИЕ, ЕЛЬПИДИФОРЕ, АНЕБОДИСТО; idem, Зидно
сликарство, 132; за илустрацију v. Ђурић, Византијске фреске,
сл. 59.
10
E. C. Constantinides, The Wall Paintings of the Panagia
Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly, Athens 1992, vol. I,
200–201, vol. II, 171–172; G. Millet, Monuments de l’Athos, Paris
1927, 54.
11
Ђорђевић, Кучевиште, 99: ТАРАХИ, ПОГО, АНЬДРОН(И)КЬ;
idem, Зидно сликарство, 132, сл. 5.
12
Иконографија светог Маманта необично је богата и разновр
сна. Као атрибут он може да држи пастирски штап, палицу, крст,
крст и палицу, овцу или козу и пастирски штап, овцу или козу и
крст, а осим засебних приказа у виду допојасне или стојеће представе, као и фигуре на лаву, постоје још и сценска решења и хагиографске композиције. У централним и поготово у северним
деловима Балкана тај светитељ није уживао велико поштовање,
нити су наглашаване његове засебне иконографске карактеристике, као на југу, посебно на Кипру и Криту, cf. Габелић, Манастир Лесново, 119, т. XXV, с примерима и литературом (у Леснову се, иначе, налази јединствен пример приказа тог светитеља
с дугачком косом). Представу светог Маманта у охридској Бо-

Сл. 2. Кучевиште, свети Орест (око 1330)

Гледано с формалне стране, у кучевишком низу
светих мученика на северној страни наоса издваја се,
као необична, представа светог Ореста, најмлађег из
скупине Петочислених (Петозарних) мученика. Уместо у попрсју, попут осталих, насликан је у пуној фигури. Носи зеленкастоплаву дугачку хаљину са жутим украсним рубом и широким оковратником, а
преко плећа црвени плашт. Димензије приказа петорице светитеља из те групе, који се у византијском
горидици Перивлепти помиње П. Миљковиќ-Пепек, Делото на
зографите Михаило и Еутихиј, Скопје 1967, 50. Упркос натпису
[CTH] MAMA поред једног попрсја у „Саборној“ („Сборенотој“)
цркви у Иванову у Бугарској на живопису из друге половине XIV века, тешко је прихватити поистовећење тог свеца с
кападокијским светим Мамантом (Мамасом), cf. Е. Бакалова, С. Смядовски, Ивановските стенописни надписи – текст и
функция, Paleobulgarica 19/1 (1995) 37. Ивановски „Мама“, чију
би идентификацију ваљало проверити, налази се, најпре, на необичном месту, изнад нише протезиса и поред једног архијереја, а има и сасвим изузетну иконографију – ћелаво теме, бркове и широку коврџаву браду – према опису код: А. Василиев,
Ивановските стенописи, София 1953, 24. Младићки изглед светог Маманта заправо је веома постојан, почев од његове најстарије очуване представе у цркви Свете Марије Антикве у Риму
(757–767), cf. J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien
der Kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII Jahrhundert, Freiburg 1916,
Band. 2, 708; Band 4, Abb. 166, 2 (Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑ…).
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Сл. 3. Кучевиште, св. Мама/Мамант, око
1330 (снимак Д. Николовски)

сликарству појављују свакако од X века, обично су у
једном споменику уједначене, било да су они насликани као бисте било као целе фигуре. Идејни предводник скупине је свети Јевстратије, који је уживао
посебан углед и унеколико самосталан култ, а то се
у византијској уметности по правилу поштовало
истицањем његове фигуре средишњим положајем
у групи или првим местом у низу.13 Издвајање светог Ореста пуном фигуром у Кучевишту отуда делује
необично и готово тенденциозно, но оно је свакако
само привидно и објашњиво практичним разлозима.
Била би то заправо последица распоређивања скупине Петозарних на расположивим зидним површинама храма. Неуједначена изведба светитеља из те иконографске скупине на другим местима се појављује
сразмерно ретко, на пример у Елмали Килисе из
XI века у Кападокији, где су полуфигуре неједнаке
величине (сл. 5), и у Протатону на Светој Гори, с
варирањем њихових целих фигура и биста.14 У Кучевишту нам распоред фигура из те скупине показује
да је сликар или иконограф програм хоризонталне
зоне изнад стојећих фигура читао почев од запад-
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13
За иконографију, култ и програмско место Петозарних
мученика v. С. Габелић, Представе Петозарних мученика у
цркви Светог Стефана у Кончи, Зограф 29 (2002–2003) 191–199,
посебно 191–192, 196.
14
G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1928,
pl. II, pl. 117, 118; V. J. Djurić, Les conceptions hagiographiques dans
la peinture du Protaton, Хиландарски зборник 8 (1991) 56, fig. 14–
16. Слично, изгледа, и у бачковској костници, на фрескама из
друге половине XII века (The Ossuary of the Bachkovo Monastery,
ed. E. Bakalova, Plovdiv 2003, 82–83, fig. 18, 78).

ног зида. Ту је поставио Јевстратија и Авксентија,
до њих, на северни зид, Евгенија и Мардарија, па се
Орест, заправо као и увек последњи у групи, нашао
на потрбушју оближњег лука, што је била следећа
слободна површина за сликање.
У кучевишком хоризонталном појасу светих мученика вредно је запазити и приказе Савела, Мануила, Исмаила, Лупа и Нестора у јужној половини храма.15 Особеност изведбе њихових ликова огледа се у томе што они, осим крстова, у рукама држе и мачеве у корицама (сл. 6). То је иконографски обичај приказивања светитељских атрибута који
је у касном византијском сликарству прерастао у релативно распрострањену праксу. Када је реч о мачу
као атрибуту који мученици носе уз крст као своју
општу ознаку, аналогни примери налазе се у Светом Никити у близини Скопља, на приказима светих Сергија и Вакха, који су и ту у одорама мученика, а нешто касније у Светом Ђорђу ту Вуну у Костуру, у којем су свети Прокопије и свети Димитрије
представљени како држе по крст и мач, као и свети
Теодори у Светом Атанасију у Калишту код Струге с
краја XIV века. Пример из претходног столећа јесте
синајска икона светог Прокопија, представљеног
такође у дугачкој хаљини, с крстом и мачем у рукама,
као и с округлом металном огрлицом око врата.16 У
Кучевишту је заправо занимљиво то што мачеве напоредо с крстовима нису добили Сергије и Вакх, код
којих се те две ознаке, изгледа, најчешће појављују,
а којима су у руке стављене само украшене палице,
какве, уз мачеве, носе и у Грачаници.17
У сликарству Кучевишта пажњу свакако
заслужују и раздвојене стојеће представе арханђела
Михаила и арханђела Гаврила, због величине прве
и увећаних димензија и места у програму друге.
Арханђео Михаило (O АРХ<ΑΓΓΕΛΟΣ> ΜΙХ<Α>ΗΛ)
у подигнутој и истуреној десној руци држи скиптар оштећеног врха, а у левој, савијеној у лакту, допола очувану сферу. Доња половина његове фигуре је страдала. Одевен је у црвену хаљину са жутим
укрштеним лоросом на грудима. Насликан је на северном зиду и непосредно до слепе нише с увећаним
попрсјем светог Николе. Поред арханђела Михаила,
према западу, налазе се слабо видљиве фигуре светих ратника Ђорђа, Димитрија и Прокопија.18 Царско обличје арханђела, посебно Михаила, једна је од
изузетно важних и специфичних форми арханђелске
иконографије, унутар које се, осим једнако популарног приказа арханђела Михаила војника,
Ђорђевић, Кучевиште, 99: НИСАВЕЛ, МАНЮИЛ, ИСМАИЛ,
ЛОУПЬ, НЕСТОРЬ; idem, Зидно сликарство, 132.
16
Миљковиќ-Пепек, Делото, 56 (Свети Никита), fig. 142; E. N.
Tsigaridas, Frescoes of the Palaeologan Period in Churches in Greek
Macedonia, Thessaloniki 1999, fig. 142 (Свети Ђорђе ту Вуну); Ц.
Грозданов, Охридско зидно сликарство XIV века, Београд 1980,
158, сл. 181 (Свети Атанасије); D. Mouriki, Four Thirteenth-Century Sinai Icons by the Painter Peter, in: Студеница и византијска
уметност око 1200. године, ed. В. Кораћ, Београд 1988, 343–335,
fig. 5 (указује да је огрлица преузета из иконографије светих
Сергија и Вакха).
17
Б. Живковић, Грачаница. Цртежи фресака, Београд 1989, V,
VI (Вакх држи штап и мач; Сергије је вероватно левом руком
ослоњен о мач, с палицом у десној).
18
Ђорђевић, Кучевиште, 100; idem, Зидно сликарство, 132.
15

примењивало још и неколико других варијанти. Генеза сликања арханђела у својству ратника имала је сопствену развојну нит, произлазећи из визуализовања
непосредног дејства и активности арханђела у наративним секвенцама њихове сликане повести. На
другој страни, представљање арханђела у царским
одорама идејно је оформљено на основама премисе о једнакости положаја и задатака византијског
императора и арханђела у одговарајућим сферама њиховог деловања, односно аналогије утемељене
на њиховој заједничкој (истоврсној) потчињености
Христу као врховном владару.19 Феномен нема строго библијско или друго литерарно порекло, нити
оправдање у отачким списима и, као такав, није био
својствен наративним илустрацијама из циклуса
Арханђела.20 Међу разноврсним и бројним сценама
од којих се састоји Арханђелски циклус, у царским
хаљинама арханђели се појављују само у две са изразито алегоријским садржајем, Сабору анђела и Паду
Сатане, по изузетку још и у Чуду у Хони.21 Држи се
да је у монументалној уметности таква иконографија
настала око 500. године и да се проширила након
IX века (Никеја).22 У средњовизантијском раздобљу
издвојене представе арханђела у царским костимима срећу се у појединим мозаичким целинама (Свети Лука у Фокиди, пред апсидом и у северозападној
капели), као и на фрескама на Манију, у Кападокији
и на Кипру.23 Појављују су затим и у сликарству из
раздобља Палеолога, при чему не преовлађују у односу на друге иконографске облике. Међу савременим споменицима вероватно најближе формалне паралеле Кучевишту налазе се на икони арханђела Гаврила с једног од бочних иконостаса у Дечанима, затим у живопису Станичења, Леснова (по симболима у рукама, док лорос на оба примера није прекрштен на грудима), делом и у живопису Богородице
Олимпиотисе у Еласону (један од двојице арханђела,
са сфером и лабарумом и са укрштеним лоросом).24
19
C. Jolivet-Lévy, Notes sur la représentation des archanges en costume
impérial dans l’ iconographie byzantine, Cahiers archéologiques 46
(1998) 121–128 (детаљно разматра паралелизам цара и арханђела,
наглашавајући важност њиховог односа спрам Христовог неприкосновеног суверенитета).
20
C. Mango, Saint Michael and Attis, Δελτίον ΧΑЕ 4/12 (1984) 39–
62, посебно 39, 44.
21
За примере v. С. Габелић, Византијски и поствизантијски
циклуси Арханђела (XI-XVIII век). Преглед споменика, Београд
2004, 349, сл. 1, 9, 25, 32, 37, 51, 80, 90, 97, 101, 114, 115, 121, passim.
22
Mango, Saint Michael and Attis, 40; Jolivet-Lévy, Notes sur la
représentation des archanges, 123; Г. И. Вздорнов, ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ, Византийскй временик 32 (1971) 163–164.
23
Th. Chatzidakis-Bacharas, Les peintures murales de Hosios Loukas. Les chapelles occidentales, Athènes 1982, 68–69, fig. 29–30; Jolivet-Lévy, Notes sur la représentation des archanges, 125, fig. 5, 6
(Чавушин); N. V. Drandakis, Fresques byzantines du Messa Magne
(Magne occidental), Athens 1995, pl. X/50, XII/57, XIII/67; A. Nicolaidès, L’église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre. Etude iconographique des fresques de 1192, Dumbarton Oaks Papers 50
(1996) 111–112, fig. 79 (на чувеној фресци из Лагудере арханђео
Михило држи у десној руци лорос са трисагионом, у левој сферу
и има укрштен лорос).
24
Б. Тодић, М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, Београд
2005, 62, сл. 55; Габелић, Манастир Лесново, 134–135, т. XXVII
(арханђео Гаврило на северозападном ступцу наоса); E. C.
Constantinides, Panagia Olympiotissa, I, 205–207, II, fig. 58; за
Станичење v. нашу н. 41.

Сл. 4. Кучевиште, свети А(н)тиме(?), око
1330 (снимак Д. Николовски)

У том раздобљу иконографија арханђела заправо се
разгранава на више слојевитих варијанти или нам је
бар познатија због великог броја сачуваних дела, при
чему се посебно значење поједине представе сагледава кроз атрибуте и место у датом програму. У живопису XIV века укрштени лорос на одећи арханђела
чешће се запажа на безименим анђеоским фигурама у
композицијама из циклуса Богородичиног Акатиста
или у Небеској литургији – где, уз лабарум са трисагионом, фигурира као јасна литургијска ознака25 – или
пак код арханђела Гаврила у Благовестима, па тако
и у кучевишким,26 него на издвојеним арханђелским
фигурама. С тим у вези запажа се и једно правило.
Код засебних фигура арханђела Михаила и Гаврила насликаних у истом храму Михаилу се даје ратничка униформа, док царску одору задобија Гаврило. У Кучевишту нема приказа арханђела војника, а
арханђео на северном зиду, у црвеном дивитисиону, с лоросом и поменутим ознакама у рукама, неоспорно је означен натписом као Михаило. Симболика глоба – који је првобитно био без Христове ознаке,
али је такође наглашавао универзалност – увелико
доприноси утиску о империјалној конотацији представе, арханђелске и Божје (Христове), чија присутност треба да је симболичка. Тако je глоб на мозаику у цариградској Светој Софији из друге половине
25
О литургијском значењу представа бесплотних сила у сликама Небеске литургије v. Т. Стародубцев, Представа Небеске
литургије у куполи. Прилог проучавању, in: Трећа југословенска
конференција византолога, Београд–Крушевац 2002, 381–415,
посебно 399–400, 405–410 (с примерима и литературом). О лоросу као царској ознаци v. Д. Војводић, Укрштена дијадима и
„торакион“. Две древне и неуобичајене инсигније српских владара у XIV и XV веку, in: Трећа југословенска конференција византолога, 249–276.
26
Ђорђевић, Кучевиште, 87, сл. 3.
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Сл. 5. Елмали килисе, св. Јевстратије и св, Орест, XI век
(снимак Д. Тасић, Институт за историју уметности, Београд)

IX века што га у левој руци држи сачувани стојећи
арханђео бочно од апсиде, док у другој носи скиптар, изведен као провидни космички кружни објект,
слично као и на још старијем рељефу из Коптског
музеја у Каиру.27 У позном византијском сликарству
царски изглед засебне фигуре арханђела Михаила
или Гаврила – као и када су они постављени поред
Богородице у апсиди, где им вероватно треба тражити програмско порекло – у сваком случају означава
увек свечани иконографски вид, будећи асоцијацију
на врховни статус носиоца међу бестелесним силама
и истовремено на његову подређеност спрам неприкосновеног и свеприсутног Христовог ауторитета.
Разумљиво је да у Кучевишту сликање
арханђела Михаила и њему суседних светитеља,
које смо поменули, није необично, јер сви долазе у ред уобичајено приказиваних. Међутим, овде
је занимљиво то што арханђео величином премаша
свете ратнике насликане уз њега за висину читаве
главе (сл. 7). По томе кучевишки арханђео Михаило
нема аналогија у оближњим савременим споменицима, већ подсећа на доста старији пример из Водоче и на друге велике фреске арханђела какве се срећу
у Грчкој, на Кипру и у Кападокији. Његова фигура
је у зидном сликарству могла досегнути и гигантске
димензије. У Богородичиној цркви код села Кофину
на Кипру, на пример, стојећи арханђео у неколико метара високој ниши два пута је већи од стојећих фигура из прве зоне (крај XII века, пресликано крајем XIV
века), као и у Светом Леонтију у Водочи (слој с краја
XI или из прве половине XII века).28 На западној фасади Таксијараха у Костуру фигура арханђела МихаMango, Saint Michael and Attis, 39–44, fig. 1–4.
S. Gabelić, The Church of the Virgin near Kophinou, Cyprus, Κυπριακαί Σπουδαί 48 (Λευκοσία 1984) 149, 151. У Водочи се на
јужном зиду западног крака крста средишње цркве налази један
од вероватно двојице наспрамно постављених монументалних
арханђела; држи сферу и скиптар или лабарум, а обучен је у
кратку тунику, веома слично арханђелима из Свете Софије у
Охриду (П. Миљковиќ-Пепек, Водоча, Скопје 1975, 39, сх. VIII, т.
XXV; мало је вероватно да се уз западни улаз налазио још један
пар арханђела, како је ту претпостављено, cf. ibid, 27, сх. III )
27
28
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ила готово је три пута виша од донаторских фигура које стоје поред њених ногу (средина XIII века),
слично као и на бројним примерима из X и XI века
у Кападокији или на фресци с почетка XIV века у
Панагији Пантавасилиси (Кемерли килисе) у месту
Тириље недалеко од Цариграда,29 а на западном зиду
наоса цркве Свeтог Хераклидијуса у манастиру Светог Јована Лампадистиса на Кипру, на фресци из прве
половине XIII века, висина фигуре арханђела Михаила – као и увек фронталне – у царској одори, с лабарумом и сфером у којој је знак крста, премаша висину улаза.30 Увећане димензије фигуре арханђела, по
својој непосредној литерарној основи, представљају
пандан арханђеловом епитету првог или великог
арханђела, војводе и чиноначелника небеских сила.
Михаило је најважнији хришћански арханђео, главни небески војник који је свргао непокорног и злонамерног ђавола, тамног кнеза и непријатеља људи, и
потом сабрао и ујединио бестелесне силе. За живота,
на самрти и на последњем суду вернима је он, надаље,
нарочито снажан бранитељ, исцелитељ и заступник.
У јудеохришћанству слављен је као један од четворице или седморице великих арханђела, већ тада и као
поглавар анђела, да би потом постао и једини озваничени, библијски арханђео (Јд 9).31 Сходно високом
статусу врховника, важности положаја и множини
задужења, у списима је арханђео Михаило неретко
називан непосредно и великим. У Пантолеоновој Похвали арханђела Михаила означен је као велики поглавар анђеоске војске,32 у Чудима арханђела Михаила
Михаила Псела, осим арханђелом и архистратигом,
што је уобичајено, назива се и великим (Михаилом).33
У најстаријем словенском спису посвећеном „бестелеснима Михаилу и Гаврилу“, из пера Климента
Охридског, он је велики архистратиг и први војвода
небеских чета.34 Исту идеју изражавају и текстови
служби у јужнословенским рукописима XIII и XIV
века. У празничном минеју датованом у време око
средине XIII века (САНУ 361) архистратиг Михаило
прославља се управо као први арханђел, велики за29
S. Pelekanidis, Kastoria I, Thessaloniki 1953, fig. 140a; за датовање
у средину XIII века и идентификацију личности портретисаних поред арханђела Михаила, веома умањених димензија, v. Г.
Суботић, Портрет непознате бугарске царице, Зограф 27 (1999)
93–102, сл. 1. За примере из Кападокије (Велики Голубарник, Каранлик и друге) v. C. Jolivet-Lévy, Culte et iconographie de l’archange
Michel dans l’Orient byzantin: le témoinage de quelques monuments
de Cappadoce, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 28 (1977) 193–
197. За Кемерли килисе v. C. Mango, I. Ševčenko, Some Churches
and Monasteries of the Southern Shore of the Sea of Marmara, DOP
27 (1973) 240, fig. 34-35.
30
A. and J. A. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus. Treasures
of Byzantine Art, London 1985, 298. Познији, добро сачуван пример јесте фреска арханђела Михаила из 1474. године поред иконостаса у цркви Арханђела Михаила у Педули на Кипру (ibid.,
339; M. Emmanuel, Monumental Painting in Cyprus during the Last
Phase of the Lusignan Dinasty, 1374–1489, in: Medieval Cyprus, ed. N.
Patterson- Ševčenko, Ch. Moss, Princeton 1999, 249, fig. 20).
31
С. Габелић, Циклус Арханђела у византијској уметности, Београд 1991, 20–23 (с литературом).
32
Pantaleon diaconus, Encomium in maximum et glorissimus Michaelem, Patrologia graeca 98, 1263.
33
Michaelis Pselli Scripta minora, ed. E. Kurtz, F. Drexl, Milano
1936, 128.2, 128.11.
34
Й. Ивановъ, Български старини изъ Македония, София (1931)
1970, 335, 336.

Сл. 6. Кучевиште, свети Нестор, око
1330 (снимак Д. Николовски)

ступник, превелики помоћник, кнез анђела и слично.
У минеју из 1320–1330 (САНУ 58) Михаило је велики,
такође и првоанђел Божји, и, најзад, у Станислављевом
прологу преписаном у Леснову у време подизања Кучевишта, 1330 године (САНУ 53), Михаило је небесни војвода и чиноначелник вишњих сила.35 Епитет
велики (Megas, Pammegistos) појављује се у вези са
арханђелом Михаилом и у старозаветној Књизи пророка Данила, будући да се Михаило велики кнез (Дан
12, 1) поистовећује са истоименим арханђелом. На
основу таквих и сличних представа о арханђелу Михаилу у литерарним изворима и његова слика је могла попримити наглашене димензије.36 Одговарајући
литерарни епитети пренети су у појединим примерима у натписе који су исписани на делима монументалне уметности и иконописа. У Ајвали Килисе (Голубарнику), споменику у Кападокији који потиче још из X века, очуван је пример исписивања
епитета велики у сигнатурама код засебних фресака
арханђела Михаила и арханђела Гаврила, од којих је
САНУ 361, l. 30–33; САНУ 58, l. 102v–105v; САНУ 53, l. 8v;
епитети те врсте повезују се са арханђелима и у српским
рукописним минејима за месец новембар с краја XIV и почетка
XV века који се чувају у београдској Универзитетској библиотеци
(УБ 13 и УБ 14), као у и онима који су данас у употреби у дане
празновања архистратига Михаила и бесплотних сила 6.
септембра i 8. новембра – Минеј за септембар и Минеј за
новембар, Крагујевац–Вршац 1983, 90–91, 121–142. За поменуте
средњовековне рукописе v. Д. Богдановић, Инвентар ћирилских
рукописа у Југославији (XI–XVII век), Београд 1982, бр. 835, 707,
1147, 781, 786. Метафорички назив за ђавола (тамни кнез), у
вези с прослављањем његовог свргавања 8. новембра наведен је
према САНУ 58, l. 104v.
36
Reallexikon zur byzantinischen kunst, ed. K. Wessel, M. Restle, 17,
Stuttgart 1972, 44.
35

Сл. 7. Кучевиште, наос, северни зид, свети ратник (Ђорђе?)
и арханђео Михаило; на потрбушју лука свети Орест и
свети А(н)тиме(?), око 1330 (снимак Д. Николовски)

сваки у царском обличју, с лабарумом и сфером.37 На
познатој икони из XIV века из Византијског музеја у
Атини Михаило је у натпису такође означен као велики (таксијарх).38 Слично томе је и архистратиг Михаило, патрон цркве манастира Леснова, на фрескоикони из 1349. године, насликаној над западним улазом у наос, обележен као Предстојник (свих) анђела
или Првак међу анђелима (Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο ΠΡΟΤΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ). Као највиши у
рангу, арханђео је ту насликан у огњеном лику и с
црвеним крилима, оружјем и одећом, као зажарени
војсковођа на белом коњу, у нарочитом иконографском виду којим се испољава његова моћ, борбена
спремност и висок положај, овде истовремено наглашен исписаним текстом.39 Неоспорно је да су у истом
раздобљу и поручиоци живописа у Кучевишту неговали велико поштовање према арханђелу Михаилу,
чија је интервенција, у свести верника, била делотворна у више различитих видова, пре свега ратничких и исцелитељских, а његово заступништво и изузетно моћно.
Арханђео је, након Христа и Богородице, вероватно најзаступљенија и најважнија фигура у
хришћанској уметности. Његова велика слика на ис37
N. et M. Thierry, Ayvali Kilise ou pigeonnier de Gülu Dere église
inédite de Cappadoce, Cahiers archèologiques 15 (1965) 124.
38
K. Weitzmann, M. Chatzidakis, K. Miatev, S. Radojčić, Ikone sa Balkana, Beograd–Sofija 1970, XXXI, 65 (добра колор репродукција
ове иконе, иначе често репродуковане).
39
Ђорђевић, Зидно сликарство, 65, 98, сл. 56; Габелић, Манастир
Лесново, 192–195, сл. 98, т. XXV.
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Сл. 8. Кучевиште, источни зид проскомидије, арханђео
Гаврило, око 1330 (снимак Д. Николовски)

такнутом месту у храму одговарала је поимању важности и значаја арханђела и у идејном смислу сасвим је била прикладна за пространију зидну површину, као што је то, у основи из истих разлога, и увеличана представа светог Николе, великог узданика
и брзог помоћника.40 При том, програмске правилности византијског зидног сликарства, поред других
варијаната, омогућавале су њено постављање у поткуполни простор или у близину иконостаса и онда
када арханђео није био патрон храма. Тако је било у
Кучевишту, које је славило Богородицу, или, на пример, у храму Светог Николе у Станичењу, са живописом из истих година.41 Димензије арханђелове фигуре, за коју је у Кучевишту одређено да буде већа од
Смисао приказивања светог Николе с промењеним
пропорцијама у поређењу са осталим фигурама доње зоне живописа истакао је В. Ј. Ђурић, Непознати споменици српског
средњовековног сликарства у Метохији, Старине Косова и
Метохије II (1963) 78–79; такође И. М. Ђорђевић, О фрескоиконама код Срба у средњем веку, ЗЛУМС 14 (1978) 90–91.
41
M. Поповић, С. Габелић, Б. Цветковић, Б. Поповић, Црква
Светог Николе у Станичењу, Београд 2005, 158–161, сл. 72
(Габелић), где је указано и на поједине иконографске нијансе
40
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светих војника у појасу стојећих фигура, непосредно
су довеле до тога да поменута представа светог Ореста у другој зони добије место на издуженијој и већој
површини испод свода.
Нарочита настојања и труд живописаца око
распоређивања сликаног програма у доњим зонама испољена су у кучевишкој цркви на више места.
Већ смо показали да је усклађивање хоризонталног
појаса с попрсним приказима светих мученика у северозападном углу наоса нарушено привидно наглашеном изведбом светог Ореста, светитеља за чије
програмско истицање – за разлику од арханђела Михаила – није било суштинског оправдања. Сликари и творци програма Богородичине цркве у Кучевишту остварили су још једно неуобичајено решење
постављањем Гаврила (Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ),
другог арханђела, на источни зид проскомидије.
У том простору не постоји удубљена ниша, а лик
архиђакона Стефана који је обично заузима померен
је бочно, на северни зид.42 Арханђео Гаврило је у пуној
фигури, у десној руци држи пред грудима скиптар,
а у левој глоб с Христовим монограмом (x). Гаврило
није у царској одећи, али ни у обичном хитону и химатиону (сл. 8). Његова доња туника украшена је широким златним оковратником, наруквицама и доњим
нашивеним рубом. И димензије тог арханђела доста
су увећане у односу на околне фигуре, тако да његов
лик заузима две зоне живописа.43 У списима се епитет велики сразмерно ређе него на арханђела Михаила односио и на арханђела Гаврила, такође изузетно
значајног, но у анђеоској хијерархији другостепеног
арханђела. Његови задаци били су другачијег реда.
Разлику између положаја и задатака двојице главних арханђела изванредно изражава поменути текст
Климента Охридског, у којем је арханђео Гаврило
први (благовесник), док је Михаило први (војвода) и
први (скиптроносац).44 Одећом и атрибутима кучевишки арханђео Гаврило наликује арханђелима који
су у виду појединачних попрсја приближно у истом
раздобљу насликани на бочним странама олтара Богородице Љевишке. У тој цркви, наиме, сачуван је
само арханђео на северној страни, такође са скиптром
и глобом у рукама и апликацијом на туници.45 Нешто
старији сличан пример налази се у Ариљу, на бочним
пиластрима испред олтара, где је арханђео Гаврило
представљен у нарочито украшеном хитону и са сфером у којој је крст с криптограмима (Михаилов лик
на другој страни није сачуван).46 Арханђео Гаврило
из Кучевишта још непосредније одговара двојици
натписом неименованих анђела или, како на основу одеће и симбола треба претпоставити, арханђела
који стоје уз Христа у сцени Причешћа апостола у апкод представљања арханђела Михаила у монументалном сликарству прве половине XIV века (стр. 161).
42
Ђорђевић, Зидно сликарство, 133.
43
Ђорђевић, Кучевиште, 98, н. 137; idem, Зидно сликарство,
133.
44
Й. Ивановъ, Български старини, 336.
45
Д. Панић, Г. Бабић, Богородица Љевишка, Београд 1975, 116–
117, т. VIII.
46
Д. Војводић, Зидно сликарство у цркви Светог Ахилија у
Ариљу, Београд 2005, 86–88, 293.

сиди Богородичине цркве у Пећи (око 1335). Они су
одевени у тунике украшене нашивцима, а и један и
други у рукама држе глоб с Христовим монограмом
и скиптар.47 Обличје арханђела на поменутим примерима, укључујући и кучевишког Гаврила, представља
спој античке, уобичајене одоре свих анђела, дворског
свечанијег костима и царских регалија (орб, скиптар).
Оно на симболичан начин можда говори о томе да се
догађај којем арханђели присуствују или над којим
бдију не одвија на земљи, донекле аналогно представама арханђела у пуном царском обличју које, у иконографском смислу, припадају искључиво небеској
сфери.48 Арханђеле таквог изгледа вероватно треба
посматрати као врсту почасних (мистичних) чувара
простора и функције олтара, као и онда када су непосредни учесници у богослужењу или када стоје поред Христа или Богородице у конхи апсиде, а нису
изричито или само адоранти.49 На ту улогу указује
постављање њихових ликова у олтар, поред њега или
на његове бочне стране, а такође и посебан вид (нешто украшеније) одоре, као и узвишени атрибути
што их држе.50 За избор места на којем се арханђели

сликају од непосредног значаја могло је да буде то
што се таксијарси Михаило и Гаврило и бестелесне силе изричито помињу током богослужења, према грчком тексту литургије управо на проскомидији,
и то након Богородице, а пре осталих светитеља.51
По функцији слично „садејствујућим“ безименим
анђелима ђаконима, сликаним у белим стихарима као
иконографски адекватној одећи, с кадионицама, дарохранилницама или рипидама у рукама, арханђели
приказани на указаним местима и издвојени именима, иконографијом одеће и симболичким ознакама највероватније нису без реминисценција на
литургијски обред.52 Отуд се чини да би формално издвојен и необично истакнут арханђео Гаврило из проскомидије Кучевишта представљао ликовни одјек оних идеја које су анђеле и њихове прваке, арханђеле, повезивале с литургијском службом.
Тај арханђео би у целовитој замисли програма олтара могао бити својеврсна замена или надопуна за
анђеоске фигуре које у Кучевишту нису насликане
уз Богородицу у конхи нити у литургијским сценама
Причешћа апостола и Поклоњења агнецу.
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Notes from Kučevište
Smiljka Gabelić
The most complete study of the Church of the
Virgin in the village of Kučevište near Skopje, the naos of
which was built and painted by ca. 1330, and the narthex,
between 1332/1334 and in 1337, was published by Ivan M.
Djordjević (notes 1-2). Later, other researchers examined
it in their articles (n. 3). Our observations concern the
distribution of some individual figures in the programme
of the naos and, especially, the symbolic meaning of the
iconographic presentations of the two chief archangels
and their positions in the programme.
In the horizontal zone above the standing
figures, on the northern side, among the busts of the Five
martyrs from Sebaste only one of them, St. Orestes, is
presented as a standing figure. The explanation is not in
emphasising this saint, though formally it would seem
so, but in an adjustment to the available wall surfaces.
A presentation like this is the result of distributing the
ensemble of the Five martyrs from Sebaste, among them
Orestes, as always, the last in the group (n. 4, 13-14; fig.1,
2, 7).
The presence of St. Mammas, painted rarely in
this area of the Balkans (n. 6, 12, fig. 3) was identified
in the same register. As for the saints Savel, Manuel,
Ismael, Nestor and Lupus, we noticed the simultaneous
presentation of two attributes in their hands, a cross and
a sword, which in iconographical terms is less common
(n. 15; fig. 6).
The archangel Michael in a red robe, with a crossed
loros, a sceptre and sphere, in the first zone on the northern
wall (n. 18), is taller by a head than the neighbouring
figures of the holy warriors (fig. 7), reminding one of an
earlier example from Vodoča and the big frescoes of the
archangels one encounters in Greece, Cappadocia and
in Cyprus (notes 28-30). The imperial robe, for which
there is no direct literary source (n. 19-27, 48) reflects the
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archangel’s supreme position. The enlarged dimensions
of the archangels’ figures in Kučevište were not usual in
the contemporary wall paintings, in the central Balkan
region. They are based on the relevant literary sources
in the Greek (n. 32-33, 36) and Slavonic manuscripts (n.
34-35), as well as in the verse from the Book of Daniel
12:1. The archangel Michael is described as “the first”
and literally, as “the great” - archangel, the ruler, the
commander of the heavenly hosts, the chief of the angels,
the prince, the sceptre-bearer and suchlike. The epithets
correspond to Michael’s status as a leader, his importance
and his many functions.
Enlarged dimensions apply also to the archangel
Gabriel, in Kučevište painted on the eastern wall of the
prothesis (n. 43; fig. 8). He is wearing a cloak, a tunic
decorated with applications, and holding the imperial
regalia, the sceptre and the orb. With such robes and
attributes he resembles the presentations of the archangels
on the lateral sides of the altars in the churches of the
Virgin Ljeviška and in Arilje, as well as the archangels
standing beside Christ in the scene of the Communion
of the Apostles in the altar of the Church of the Virgin
in the Patriachate of Peć (n. 45-47). Archangels like this,
positioned directly beside or within the altar space, should
probably be viewed as a kind of guard of honour or as
participants in the liturgy, similar to the angel-deacons
in white sticharia, with incense burners or artophorion
in their hands. Separately presented and emphasised by
his size, the archangel Gabriel in Kučevište might have
conveyed the idea that the angels and their leaders, the
archangels, were connected to the serving of the liturgy
(n. 49, 51). In the integral concept of the programme in
the altar of this church, archangel Gabriel may be a kind
of substitute or complement for the angelic figures that
are missing beside the Virgin in the conche.

