
Акта Велјуса (Acta Veljusa), Симпозиум "Велјуса“ по повод 900 годный на 
манастирската црква Богородица Милостива (Eleusa) во сслото Велјуса,

Скопје 1984, 247.

Неодамна во издание на Фи- 
лозофскиот факултет во Скопје из- 
лезе од печат Зборникот “Акта Ве- 
лјуса" кој ги сод ржи глатеријалите 
од симпозиумот “Велјуса“.

Во Зборникот најнапред се пре- 
зентирани рефератите на Петар 
Миљковиќ—Пепек и на Бранко Па
нов, а потоа и научимте соопште- 
нија на 26 авторы.

Во рефератот на Петар Миљко- 
виќ—Пепек под наслов: „Манасти- 
рот Богородица Милостива (Елеуса) 
од селото Велјуса“ (историско мина- 
то и ликовните вредности за исто- 
ријата на македонската култура и 
историјата на византиската уметно- 
ст), всушност, како што мстакнува 
и саммот автор, се прави една есен- 
цијална синтеза, во скратена верзи- 
ја, од неговата монографија „Велју- 
ca“ (1981). Во трудов, авторот се 
осврнува на суштинските прашатьа 
за овој културно-историски споме- 
ник, а имено на: манастирот Велју- 
са низ пишаните историски извори 
опфаќајќи го: а) периодот од 1080 
година до крајот на XII век, како 
и б) периодот од XIII век до 1918 
година, потоа прави осврт на архи
тектур ата и археологи ките наоди на 
манастирската црква, на мермерна- 
та декоративна пластика и мозаич- 
ките подови, на живописот и ико- 
нописот во Велјуса, на местото на 
манастирот во културната историја 
на Македонија, а и во општовизан- 
тиската и ел. Овие научни резулта- 
ти што ни ги презентира авторот, 
секако се плод на една подолга 
временска истражувачка дејност по- 
чнувајќи од 1957—1972 година, ко
та како резултат на конзерватор-

ско-раставратор ските интервенции, 
авторот утврдува дека манастирската 
црква во Велјуса, основана во 1080 
година, во повеќе наврати низ ве- 
ковите била иадградувана. Притоа, 
авторот ги презентира историско- 
уметничкмте вредности, истакнувајќи 
дека „ . .. ваквите поликонхални 
градби пред cè јасно го пока- 
жуваат општиот континуиран архи- 
тектурен развоен творечки процес 
на палеовизантиската и византиска
та доба на Македонија, но, едно- 
времено, Велјуса во овој период 
укажува и на извесна поврзаност 
со некой вкоренети македонски ар- 
хитектурни традиции од времето на 
словенските просветители — Кли
мент и Наум — па наваму“ (39—
40), Затоа и со право авторот зак- 
лучува дека. .. „денес мохсе уштс 
појасно да се оправда и гордели- 
воста на Македонија со богатство- 
то на средновековното ликовно нас
ледство во Струмичката облает, ка- 
де биле создадени и такви уметни- 
чки дела во далечното минато што 
по своето значење ги надминувале 
тесните територијални граници" 
(43).

Вториот реферат на Симпозиу
мот, презентиран од Бранко Панов 
на тема: „Струмица и Струмичката 
облает во средниот век“ (VI—XI) е 
мошне обемен и во истиов се пра
ви еден хронолошки преглед на на- 
с т а н и т е  о д  и с т о р и с к о  з н а ч е њ е  за 
овој крај, почнувајќи од шестиот, 
па заклучно со единаесеттиот век, 
тесно еврзани настани со градот 
Струмица и нејзината поширока об
лает во раниот среден век покон- 
кретно, потпирајќи се на грчкм, ла
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тински и кирилски извори авторот 
прави еден аналитичко-синтетички 
осврт според хронологијата на наста- 
иите, почнувајќи од времето на уби- 
кацијата на поенското племе Добер и 
Астраион на овој терен во рурални- 
те населби, па преку периодот на 
егзистенцијата на древномакедонска- 
та држава, потоа римското м визан- 
тиското владеење, населувањето на 
Словените, поконкретно на племе- 
то Струмјани во овој крај, потоа 
егзистенцијата на овој крај во рам- 
ките на Стримонската склавинија 
(VI до средмната на IX век), потоа 
прави осврт на македонската Саму
илова словенска држава (969—1018 
година), а се осврнува и на првиот 
век од византиското владеење (до 
крајот на XI век). Бранко Панов 
особено во трудов ja истакнува деј- 
носта на Словенските просветители- 
Солунските брака Кирил и Мето
дик, кои за потребите на Словени- 
те (Струмјаните) во 855 година ja 
капитале првата словенска азбука- 
глаголица. Потоа авторот се осврну
ва и на периодот од 893—916 годи
на, кога Струмица станала средиш- 
те на епископската дејност на Кли
мент Охридски, како и на 969-та 
година кога Струмица по стану ва 
значаен стратешки центар на Саму- 
иловото Царство, за што говори и 
крвавиот настан—познатата истори- 
ска битка на Беласица во 1014 (по
конкретно на 29 јули истата годи
на). Авторот се осврнува и на ви
зантиското владеење, кога овој крај 
постанал значаен стратешки пункт 
на Византиската империја, и на XI 
век кога во овој крај бил подигнат 
манастирот Велјуса, cè со византис- 
ка цел да се смират воииствените 
д у х о в и  н а  о в о ј  б о р б е н  н а р о д  во  

овој регион.
Од научните соопштенија во 

Зборников, најнапред е поместен

трудот на Димче Коцо под йаслов·. 
„Прилог кон проучувањето на гра- 
дот Брегалница", при што авторот 
во заклучните разгледувања истак
нува: „а) Досегашните проучувања 
на локалитетот Трад' кај Горни 
Козјак не дадоа докази дека град от 
Баргала го продолжил животот под 
името Брегалница, и б) Потребни 
се натамошни проучувања по до- 
лината на реката Брегалница. ако 
се сака да се открие овој град“. 
(79). Забележително место од облас
ти на историјата на уметноста во 
Зборникот има и трудот на Кон
стантин Петров,, Делото на Кирил 
и Методи во обновувањето на кул- 
тот на Климент Римски во уметно
ста", при што авторот ja расветлу- 
ва проблематиката околу прашање- 
то на претхерсонеските контакти на 
Кирил и Методиј со познавањето на 
литературата на Климент Римски, 
со неговиот култ и слично.

Од области на историјата на 
уметноста и археологијата, во Збор
ников се поместени и трудовите на 
Загорка Расолкоска „Новооткриени- 
те цркви во Мородвис во контекст- 
от на Мородвиската епископија", 
и на Момчило Петровски „Подни- 
от мозаик во црквата Св. Богоро
дица (Елеуса) во селото Велјуса". ■ 
Во првиот труд 3. Расолкоска гово
ри за археолошките ископувања во 
локалитетот „Црквиште" крај Мо
родвис—Кочанско, извршени од 
страна на Археолошкиот музеј од 
Скопје, при што биле откриени два 
објекти и тоа: трикорабна базилика 
и крстообразна црква, најверојатио 
со купола, при што, авторката се 
застапува за становиштето дека Мо
родвис во X—XI век претставувал 
е п и с к о п с к о  седиште. М . Петровски* 
пак, во своето соопштение, на ком
паративна база, докажува, дека мо- 
заичкиот под на црквата Св. Бого-
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родйца (Ёлеуса), е изваден по при- 
мерот на мозаичниот под на црква- 
та во с. Водоча крај Струмица, а 
и со оној од црквата Св. Софија— 
Охрид, како и Епископската црква 
во с. Мородвис.

Тепи Станишева во своето сооп- 
штение се осврнува на „резултати- 
те од хемиско-квантитативните ана- 
лизи и минер ал ошко-петрограф ски
те испитувања на малтерот од мо
заичниот под во црквата Света Бо
городица (Елеуса) село Велјуса", при 
што се презентирани резултатите 
од комплетната хемиска анализа на 
малтерот.

Антоние Николовски во својот 
труд „Григориј Пецанов и другите 
струмички зографи" се осврнува на 
ликовната активност на струмички- 
те зографи: Торги Вељанов, Григо- 
риј Пецанов и Васил Ѓорѓиев во 
струмичкиот крај, а и во другите 
краишта.

Борис Петковски во соопштение- 
то „За спомениците на национал- 
ноослободителната борба и на иа- 
родноослободителната војна и Рево- 
луцијата во Струмица" се осврнува 
на: споменикот на паднатите парти- 
зани во Струмица (1963) дело на 
■Илија Ациевски, потоа на споме
никот на Гоце Делчев (1974) дело 
на Бранко Коневски, правејќи спо- 
редба со другите споменици во Ре- 
публиката.

Трајан Витларски со своето сооп- 
штение „Велјуса како инспирација 
на сликар ските учесници на стру- 
мичката ликовна колонија“, се за- 
држува на групата сликари—гости 
на Струмичката колонија чин нау
чен интерес е црквата во Велјуса.

Публикацијата „Акта Велјуса“ со- 
држи и повеќе научни прилози од 
области на историските науки. Во 
прв ред заслужува внимание да се 
од бел ежи труд от на Стјепан Анто- 
лјак „Дали ja Стримон Клисураили

тема у раном средњем вијеку?“. 
Врз основа на опстојните и сестра- 
ни проучувања на постојните изво- 
ри, Стјепан Антолјак доаѓа до зак- 
лучок дека темата Стримон постое- 
ла уште во IX век (кон крајот) и 
истата претставувала мошне значај- 
на погранична тема.

Драгоцен прилог во Зборников 
претставува и трудот на Владимир 
Mo шин „Грчката архива на мана- 
стирот Богородица Милостива кај 
Струмица“, во кој авторот мошне 
опстојио се осврнува на документи- 
те што се однесуваат на манастирот 
Велјуса, а се наоѓаат во Ивирскиот 
манастир. Слична проблематика е 
презентирана и во трудовите на 
Христо Меловски. „За мотивите на 
подарувањата на манастирот Велју- 
са" и на Иевенка Ѓумурова—Јањ- 
атова „Некой компаративни согле- 
дувања за манастирските библиоте
ки во Велјуса и на Патомос", како 
и трудот на Лидија Славева „Ти
пик на манастирот Богородица Ми
лостива во с. Велјуса кај Струми
ца“.

Од областа на историските нау
ки во Зборникот се презентирани 
и трудовите на: Методија Соколов- 
ски: „Струмичката нахија во XIV 
век" во кој врз база на нови ар- 
хивски податоци за првпат се ос- 
ветлени повеќе прашања од истори- 
јата на Струмица и Струмичко во 
XVI век. Тука се и прилозите на 
Александар Стојановски „Неколку 
податоци за струмичките манастири 
во XVI век", врз кој потпирајќи ce 
на турски документи, авторот, се 
осврнува на манастирот во Велју- 
са, а и на другите манастири од 
XVI век во Струмичко. Драгица 
Мијатовиќ во своето соопштение 
„Неколку необјавени словенски нат- 
писи и записи од Струмичкиот крај 
од XIX век", се осврнува за прв-
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пат на некой записи и натписи ис- 
пишани од струмичките цркви. Од 
областа на просветата и школството 
забележително место имаат трудо- 
вите на Ристо Кантарџиев „Отвора- 
ње на народни училишта во Стру- 
мичко и Струмица во 60-те и 70-те 
година на XIX век“, на Благој 
Стоичовски „За учите л ската дејност 
на Арсени Костенцев во Струмич- 
киот крај" и на Александар Траја- 
новски „Судирите на Струмичкиот 
револуционерен комитет со митро- 
политот Герасим во Струмица и 
Струмичко".

Коста Цветанов во своето сооп- 
штение се осврнува на Манастирот 
во Велјуса во народноослободител- 
ната борба.

Во Зборникот се поместени и 
трудови од областа на фоиетиката, 
а имено: Кита Бицевска се осврну
ва на „Струмичкиот апостол од 
XIII век", Коста Пеев ни презен- 
тира „Поглед врз значењето и об

разованно на микротопонимите од 
Велјуса", a Љубица Станковска се 
осврнува на „Средновековниот то- 
понимски модел во Струмичко".

Зборникот во себе сумира и 
два куси прилози од областа на му- 
зикологијата, а имено на Драгослав 
Ортаков кој се осврнува на „Музич- 
кото минато на Струмичкиот крај 
и прилогот на Сотир Голабовски 
„Пеењето во гркокатоличката црква 
во Струмица".

Презентираниов зборник претста- 
вува релевантен придонес за рас- 
ветлување на културно-уметничките 
и историски сегменти на овој дра- 
гоцен културно-историски споменик 
на нашиот народ. Воедно Зборни- 
ков иницира натамошни проучување 
на останатите културно-историски 
споменици, кои го чинат културно- 
историскиот мозаик на македонски- 
от народ.

Александар ИЛИЕВСКИ

Сотир ГОЛАБОВСКИ, Традиционална и експериментална македонска 
музика, „Македонска ревија" — Скопје, 1984.

Појавата на дела од културната 
историја на Македонија е добродој- 
дена и благородна работа. Величи- 
ната на еден народ се огледа во не- 
говата културна историја и тради- 
ција. Еве пред нас се наоѓа книга 
што расветлува една страна од ма- 
кедонската културна историја — му- 
зиката, под наслов: „Традиционал- 
иа и експериментална македонска 
музика" од познатиот македонски 
композитор и музиколог м-р Сотир 
Голабовски. Оваа значајна публи
кации ja издаде „Македонска ре
ви ja” од Скопје во рамките на сво- 
јата библиотека „Критики и есехГ · 
Рецензенти се Властимир Николов-

ски и Драгослав Ортаков. Книгата 
содржи 172 страници +  24 фото
копии од ракописи, мелографирач 
материјал и фотографии од ис- 
такнати музички дејци. Во неа 
се застапени неколку наслови и 
поднаслови на одредени тематски 
целини.

Во почетокот е даден сосема 
кус предговор (7—8) од акад. Влас
тимир Николовски во кој се истак- 
нува важности на оваа книга. За 
неа тој вели: „·... претставува ре- 
зултат на еден долгогодишен труд 
од областа на музичко-историското 
минато на македонскиот народ, кои 
истражувања допираат дури до вре- 
мето на Климент Охридски”.
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