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Вовед
Почитувани читатели!
Почитувани колеги!
Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола.
Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат.
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото
издавање во далечната 1979 година.
Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат!
Битола, 2012 година
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Снешка Лакалиска,
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УНИКАТНА ПОКЛОНИЧКА ИКОНА НА ПЛАТНО ВО
СОБОРНИОТ ХРАМ “СВ.ДИМИТРИЈА” , БИТОЛА,
ПРВА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК
Апстракт: Една икона на платно во соборниот храм “Св. Димитрија“ во
Битола, од првата половина на XIX век, според формата, спаѓа во т.н.
поклонички икони "Ерусалими", а според својата иконографија и тематска
содржина укажува на фактот дека таа е сликана надвор од Светата земја.
За надолжната претстава на комплексот цркви на Светиот гроб во
Ерусалим, анонимниот зогра, се служел со претставата на истата во
илустриран проскинитар на Хризант од Бруса, печатен во Виена, во 1807
година.
Клучни зборови: Икона на платно, зограф, илустриран проскинитар,
ерусалими, Ерусалим, Битола, Света земја, црква на Светиот гроб, соборен
храм „Св. Димитрија“.

Поклоничка традиција на православните христијани од
Македонија за патување во Светата земја и поклонение на Светиот
гроб во Ерусалим се интензивирала од втората половина на XVIII, а
особено во XIX век со формирањето на граѓанската класа (С.
Лакалиска, 2010/2011).2 Голем број верници практикувале
полупоклонение на поблиски дестинации, односно мало поклонение во
манастирите на Света Гора (Ст. М. Димитријеви¢, 1933, 39).3
"Оние пак кои трипати биле на поклонение на Света Гора добивале

1

М-р Снешка Лакалиска, виш кустос, ЈУ Музеј на град Скопје,
sneskalakaliska@yahoo.com магистрарав на Институтот за национална историја во
Скопје насока Историја на Византија, 2011 година, тема "Ерусалими поклонички
икони од Светата земја".
2
S. Lakaliska, Tradicija na pokloni~ki patuvawa vo Makedonija od X do XIX
vek, sp.Istorija, Zdru`enie na istori~arite na Republika Makedonija,
god.XLVI, br.1-2, Skopje 2010/2011, 27-42.
3
Ст. М. Димитријевиќ, Покајни народ, верско-морално гласило за покајну 1933-1934
годину, бр.3, 4 и 5, Београд 1933, 39. Авторот укажува дека црквата практикува
поклоненијата да ги дели на степени, големи во кои спаѓаат патувањата во Ерусалим
и останатите свети места во Палестина и мали или полупоклоненија за оне кои
патувале во манастирите на Света Гора.
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признание како да биле на поклонение во Ерусалим" известува П.
Кочиќ (П. Кочиќ,1928,45).4 За поклоничката традиција во Битола
сведочат бројните Палестински евлогии сочувани од тој период. Меѓу
нив најкарактеристични се поклонички икони на платно т.н
"Ерусалими", кои во градот Битола се среќаваат во три цркви: една во
црквата „Св. Недела“ (1813), пет во црквата „Св. Богородица“ (1830,
1861, 1865). Тие следат еден иконографски прототип во тематската
содржина, каде во средината задолжително се слика комплексот цркви
на Светиот гроб во надолжен пресек, исполнет со религиозни сцени.
Иконографската целина на овие икони е дидактичка и повикува на
спасението на човештвото преку воскресението на Христос. Една
поклоничка икона на платно во катедралниот храм „Св. Димитрија“ во
Битола, е единствена по својата концепција на тематската содржина и
значително се разликува од останатите досега познати ерусалими
воопшто, а паѓа во очи и необичната надолжна претстава на црквата на
Светиот гроб во Ерусалим (сл.1).
Сл.1. Поклоничка икона,
непознат автор, прва половина
на XIX век, соборен храм „Св.
Димитри“ј, Битола (фото Д.
Димески, компј. обр. М.
Георгиевски)

4

П. Кочи¢, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој
околини у XIX веку (са успоменима писца), Београд 1928, 45. (авторот
известува дека во Призрен, а најверојатно и на целиот Балкан процедурата и за одење
на поклонение на Света Гора, како за патување во Светата земја, била иста. Својата
намера тие ја објавувале преку свештеникот и ним ќе им се придружеле и други
заитересирани па така патувале групно до Солун исто како аџиите. Од Св. Гора
носеле, бројаници, икони, книжни икони идр.).
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Иконата нема поклонички натпис. Инскрипцијата е изведена со
грчко писмо. Нејзините димензии изнесуваат 127 х 150 см. Нашите
истражувања укажуваат на нејзино потекло од првата половина на XIX
век. Најверојатно анонимниот донатор на ерусалимот од соборниот
храм „Св. Димитрија“ во Битола бил на полупоклонение на Света Гора.
Според изборот на тематската содржина, а особено примената на
класичната сликарска традиција, не наведува на претпоставка дека
зографот е монах кој слика надвор од Светата земја. Можеби е член на
монашко братство на Света Гора. Неговиот обид да наслика
"ерусалим", претставува уникатно дело на поклоничката уметност.
Невообичаениот надолжен пресек на базиликата и ротондата
претставени само со своите куполи,5 а камбанаријата со рамен покрив,
носени од пет столбови со капители во форма на акантови листови, го
задржа нашето внимание (сл.2). Со истражувањето дојдовме до
сознание дека анонимниот зограф за сликањето на овој ерусалим пред
себе го имал илустрираниот проскинитар на Хризант од Бруса, (сл.3),
(S. Kadas, 2005).6 В. Хан укажува дека, одредени зографи како

5

Константин IX Мономах 1048 година го реконструирал комплексот цркви.
Ротондата го задржала стариот изглед, но добила отворен конусен свод над
Едикулата. Овој нејзин изглед го задржала се до големиот дводневен пожар во 1808
година. На божигропските ерусалими сме во можност овој изглед на куполата на
Ротондата да го проследиме до 1870 година, кога е направена реконструкција во стил
на Отомански Барок од архитектот Мануел Комненос од Метилена. Новата купола е
евидентна на ерусалимите од 1870 до 1904 година . За историјата на архитектурата на
комплексот цркви на Светиот гроб (в) V. Skoulas, The church complex of the Holy
Sepulchre, EGERIA, Monuments of faith in the medieval mediterranean, Athena, Greece
2007, 125. На ерусалимот во црквата св. Јован Претеча, Кратово анонимниот зограф
ги сликал куполите со конусни керамидни покриви, што засега претставува уникатен
примерок во поклоничката уметност, повеќе кај С Лакалиска, Ерусалим поклоничка
слика во црквата "Св. Јован Претеча во Кратово", од 1868 година, Музејски
гласник, бр.6, НУ Музеј на град Кратово, 2012,77-92.
6
S. Kadas, Orient, Jerusalem – Constantinople du document àla recherché, Institut
Catholique de Paris 10-eme anniversaire de la bibliotheque Jean de Vernon BOSED-IFEB,
Paris 2005, 30. cat 22. (www.icp.fr.bibliotheque.de.vernonЖicp.fr), проскинитарот е
отпечатен во типографската работилница на Johanna Schreibel, Vienne, 1807.
Проскинитарот/водич наменет за поклониците на Светиот гроб е изготвен од
Хрисант од Бруса, kamarases (ризничар) од Светиот гроб, а објавен со финансиска
поддршка од ерусалимскиот патријарх Антим (1788-1808). Во книгата на Хризант
спомениците од Палестина се опишани на вкупно 110 страни. Половината од нив се
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предлошки за сликање ги користеле илустрираните проскинитари
наменети за поклониците на Светиот гроб во Ерусалим (В. Хан, 1959,
51).7 Графичките листови, кои во тој период биле многу популарни,
извршиле влијание врз иконографијата на живописот и иконописот во
XVIII и XIX век со внесување на западни барокни елементи, евидентни
и на ерусалимот од црквата „Св. Димитрија“ во Битола (Д.
Медакови¢, 1971 и 1976, и Д. Давидов, 1978, Papastratos D.,1990.).8
Според тематската содржина, иконографијата на оваа икона на
платно укажува на искупителната улога на овоплотениот син Божји,
Христос со посредство на Богородица и неговата крстна откупителната
жртва за човештвото, воскресението, кој со своето повторно доаѓање
како Страшен судија, покајаните и праведните ќе ги доближи до Бога.
Иконата ги следи карактеристиките на ерусалимите и нивната
поделеност на три целини. Така нејзината лева страна е посветена на
животот и успението на св. Богородица, десната и централната на
животот, чудата, страдањето, смртта и воскресението на Исус Христос.
Во горниот лев агол на ерусалимот е сликана икона на Богородица од
типот "Од дамнина пророците ти се поклонуваат": (ΑΝωΘΕΝ ΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΑΙ СΕ ΠΡΟΚΑΤΗ ΓΡΕΙΑΑΝ). Ликот на Богородица е
претставен според византиската традиционална иконографија.
Чувствата за страдањата на нејзиниот син, сликарот ги потенцирал со
тажните бадемасти и раздалечени очи, со благо извиени веѓи, кои
однесуваат на описот на Ерусалим и на местата и настаните во неговата околина и
завршува со Самарија и бунарот на Јаков. Текстот го красат вкупно 85 гравури со
големи димензии. (33 x 22 цм.).
7
В. Хан, Значај палестинских еулогија и литургиских предмета за новилу
уметност код Срба, Зборник 5, Музеј примењене уметности, Београд
1959, 51, сл.2. Иконата "Света Голгота", во катедралниот храм во Шибеник од
XVIII век, сликана според проскинитарот "Описаније Јерусалима", бакрописно
подготвен од македонскиот зограф и бакрописец Христофор Жефаровиќ, отпечатен
во типографијата на Тома Месмер во Виена во 1748 година.
8
За влијанието на графичките листови врз живописот и иконописот особено
внимание посветиле: Д. Медакови¢, Путеви српског барока, Београд 1971,
истиот, Трагом српског Барока (Поводом 150 - годишњице основања Матице Српска,
Нови Сад, 1976; Д. Давидов, Српска Графика XVIII века, Матица Српска, Нови Сад,
1978, Папастратос Papastratos D., Paper icons. Greek orthodokx religious engravings
1665-1899,Volume I-II, Athens 1990.

42

УНИКАТНА ПОКЛОНИЧКА ИКОНА НА ПЛАТНО ВО СОБОРНИОТ ХРАМ …

упатуваат на класичното критско сликарство. С. Ракиќ укажува дека
овој стил во сликарството е карактеристичен за атоските и критските
зографи (С. Ракиќ., 1998 год.).9 Во истиот манир е сликана и иконата
Исус Христос Пантократор (Ι ΗСΥС ΧС Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤωΡ). Според
стилот во сликарството би можело да се претпостави дека анонимниот
зограф потекнува од островот Крит или пак е ученик на некој критски
мајстор.
Во централното поле, во надолжен пресек, е претставена
црквата на Светиот гроб, над неа е сликан Страшниот суд. Во долниот
дел на платното се насликани повеќе преподобни оци, пророци,
светители и маченици (сл.1). Во долниот, централен дел особено место
добиле преподобни оци Стилијан (ΟΑΓΙС ΣΤιΛΙΑΝΟς), Онуфриј (ó Àγιον
óνιγϕρις), Герасим (ó Àγιον Γεράδιμος) и дел од нивните житија, како
и најревносната христијанска покајничка, преподобна Марија
Египетска ( Ή άγíα Μαρíα). Вообичаено на оваа место на поголемиот
број ерусалими, сликани во палестинските манастири од крајот на
XVII до 30-тите години на XIX век, се слика "Преданието за чесното
дрво", а од 30-тите до првата деценија на XX век се сликаат
најголемите великомаченици во христијанската екумена: св. Георгиј,
св. Димитриј, св. Варвара, св. Катерина. Околу средината на 60 тите 70 тите години на XIX век во Светата земја продира култот кон
македонскиот новомаченик св. Ѓоргија Јанински, кога тој е приклучен
кон оваа галерија на великомаченици и го зазема централното место на
сите ерусалими (в. С. Лакалиска, 2007, исто 2010/2011).10 На
ерусалимите внатре, во самиот храм, се сликаат сцени со настаните од
последните четири станици од патот на страданието (Via Dolorosa),11 и
9

Раки¢, С.,Иконе Босне и Херцеговине(16-19 вијек),Београд 1998,218.
С. Лакалиска, Три новоидентификувани портрети на "Св. Ѓоргија Јанински" на
големи икони на платно "Ерусалими"од уметноста на доцниот XIX век, Културно
наследство 32-33 / 2006 - 2007, Скопје 2007, 121-127; исто, Традиција на поклонички
патувања во Македонија од X до XIX век, 41.
11
Улицата на плачот односно Патот на страданието (Via Dolorosa) се протега од
Преторија до Голгота, низ која Христос мачен и исцрпен, поминал 14 станици: 1-та
станица е Преторија, односно судницата (Јов.18,28); 2-та станица е местото каде Исус
почнал да го носи крстот; 3-та станица е онаа каде што Исус паднал носејќи го
тешкиот крст; 4-та станица е местото каде Богородица му се придружила на Исус
додека тој го носел крстот кон Голгота; 5-та станица е местото каде Симон
10
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славењето на појавата на Светиот оган (Nur) на Велика сабота во
светогропскиот храм.
Претставата на комплексот цркви на Светиот гроб на
ерусалимот во соборниот храм „Св. Димитрија“ во Битола е сведена на
минимум. Базиликата на Сведоштвото (Мартирион) е претставена како
засведена арка носена од три столба, над која е поставена кружна
купола со троделен врв, сликани во окер тонови. Во продолжение е
Ротондата на Анастазисот (Воскресението), со отворената купола
потпрена на два столба и лево камбанаријата исто така потпрена на два
столба. Од десната страна во базиликата е претставена само капелата
каде, според верувањето се случило Распетието Христово. Зографот
необично го слика ридот Голгота, обележан како триаголно зелено
поле, врз кој е всаден дрвениот крст. Сцената распетие ја изоставил.
Централно во ротондата е сликана сложена композиција Воскресение
Христово. Долу во преден план, на средината, се сликани сцените кои
укажуваат на воскресението: отворен саркофаг чиј капак со едната
рака го држи ангел (ο Αηγεος), облечен во црвена туника со долги
ракави а со другата покажува на горе кон воскреснатиот Христос кој
лебди над нив.12 Според библиската интерпретација, кога

Киренеецот бил фатен од римски војник за да го носи тешкиот крст; 6-та станица е
местото каде што Вероника му подала крпа на Исус за да ја избрише потта од челото;
7-та станица е второто Христово паѓање на 70 чекори од куќата на Вероника; 8-та
станица го означува плачот на ерусалимските жени; 9-та станица го означува
Исусовото паѓање по трет пат, а тоа е римскиот yид, близу неа се наоѓа апсидата и
покривот од Базиликата на Светиот Гроб.; од 10-та до 14-та станица се наоѓаат во
Храмот на воскресението. и тоа: 10-та станица, односно , местото каде го соблекле
Исус за да го распнат, е обележано како десета станица на патот на страданието, а тоа
е всушност Голгота. 11-та станица, е обележано местото каде Исус бил распнат на
крстот. Таа е украсена со мозаици кои го прикажуваат Исусовото распетие. 12-та
станица е местото каде Исус умрел на крстот, а е означено како станица на
Господовата смрт (Мат.27:46 -50). 13-та станица е местото каде што Исус го симнале
од крстот. 14- та станица, е претставена на крајот, а тоа е всушност Исусовиот Гроб,
кое го обележува Воскресението Христово. Патот е долг еден километер, а секоја
станица на него е обележана со бројки. Повеќе кај А. Ф. Михајловски, На аџилак во
Светата Земја, Скопје 2005, 67-80.
12
Иконографијата на композицијата Воскресение Христово има западно влијание (в)
Leksikon ikonografije, liturgikei simbolike zapadnog krščanstva,ur.A.Badurina, Zagreb
1979,577-578 (од крајот на XИВ во Италија започнува да се слика Христос кој лебди
над отворениот саркофаг и во рацете држи знаме со крст. Пред саркофагот спијат
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мироносниците пристигнале, на капакот над отворениот гроб седел
ангел (Мк 16,1-8).

Сл.2. Црква на Светиот гроб
(фрагмент), Поклоницка икона, соборен
храм „Св. Димитрија“, Битола

Сл.3. Црква на Светиот гроб во
Ерусалим, бакропис, автор Хрисант од
Бруса, 1807 год.

Десно зад ангелот ѕиркаат двајца уплашени војници. Вообичаено
војниците се сликаат заспани пред саркофагот (Мт 28,2; Мк 16,1; Лк
24,1; Јов 20,1). Од левата страна, свртени фронтално, стојат три
мироносници со садови за балсамирање во рацете (Αí μυροϕόροι). Во
иконографијата на оваа композиција секогаш трите мироносници
стражарите. Во XVI век лебдењето на Христос го прифатиле сликарите во земјите во
алпска Европа). Сепак популарноста на оваа иконографија постепено продирала во
Источното православие и се распространила во XVII век (в) З. Јовановић., Азбучник
православне иконографије и graditeqstva, Београд 2005, 125. Во првата
третина на XVIII век е препорачана и објаснета во Ерминијата на Дионисие од
Фурна, кој препорачува присуство на два ангела и ги додава и мироносниците во
далечина кои носат миро (в) М. Меди˚, Стари сликарски прирачници III,
Ерминија о сликарским вештинама дионисија од фурне, Београд 2005,307. M.
Immerzeel, Syrian icons collection Antoine Touma, Rotterdam 1997-1998,70.cat.20.
Авторот укажува дека во ерусалимската сликарска школа оваа иконографија е
прифатена и се слика од почетокот на XVIII век.
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пристигаат од левата страна. Зографот третата мироносница ја
потенцирал само со ореолот на средината помеѓу двете мироносници
сликани во долги туники (окер прошарана со црвено и сина) врз нив
наметки ( розова и сина). Над нив е претставен воскреснатиот Христос
со перизома околу бедрата и црвена развиорена наметка во заднината,
која е симбол на неговото доброволно мачеништво и пролеаната крв на
крстот.13 Христос лебди во небесен сегмент со никифорскиот бајрак во
левата рака на кој е испишано ( ИЦ XЦ, НИ КА), а со десната
благословува. Зографот, кој на оваа икона на платно слика во класичен
византиски манир, во сцените во комплексот цркви на Светиот гроб,
Воскресението го слика во западен манир, Исус Христос победоносно
лебди во небесен сегмент, облеан во златни зраци. Лево од
мироносниците е сликана сцената "Средбата на Марија Магдалена ( Ή
Μαρíα ή Μαγδαληνή) и Исус Христос (ΙС ΧС)" настан кој, според
евангелието се случил по неговото Воскресение (Лк 24,12; Јов 20,2-10).
Типична западна иконографија (Noly me tangere), каде Марија
Магдалена, во сина туника и црвена наметка е клекната пред Христос
со испружени раце кон него. Христос, во розова туника и сина
наметка, со десната рака испружена кон неа ги изговара зборовите
(Μαρíα μή μου άπτου) "Марија не ме допирај".14 Сцената се одвива
пред камбанаријата, каде ин ситу се наоѓа истоимената капела во
комплексот цркви. На високите сводови се обесени златни кандила во
форма на триаголници, како дел од верната декорација на
Божигропскиот храм. До куполата на Ротондата, од лево е сликан
рамноапостолскиот цар и прв ктитор на црквата „Св. Константин“ ( Ό
άγíος Κωνδταντινος) во владетелска облека, (сина туника и црвена
наметка), со златна круна на главата, во левата рака држи затворено
евангелие со златни корици. Вообичаено на ерусалимите Св.цар
Константин се слика заедно со царица Елена со крстот помеѓу нив. Тие
се сликаат помеѓу двете куполи, со што се означува местото на
капелата во комплексот цркви, посветен на нив. Во заден план на
иконата е сликана Ерусалимската повеќекатна архитектура. На десната

13

З. Јовановић., Азбучник православне иконографије и градитеqства, 126.
Раки¢, С., Иконе Босне и Херцеговине (16-19 вијек), 210 (Оваа
иконографија е создадена под влијание на доцноготските слики на кои се прикажани
жени во став молбено клечење, популарна како (Noli me tangere - Не ме допирај).

14
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страна, во преден план е претставена Велигденската процесија. Напред
двајца гологлави архиереи во долги туники(црвена и розова,
декорирани со златени ленти по долниот раб, препашани со златен
колан) кадат со кадиндила. Кон нив оддесно, приоѓаат група монаси великосхимници. Тие се облечени во великосхимнички монашки
мантии. Првиот од нив под мантијата носи долга кафена риза, во
едната рака држи златен крст, а во другата носи жезол, што укажува
дека со процесијата ја предводи ерусалимскиот патријарх.
Велигденската процесија се слика задолжително на сите ерусалими на
истото место.15
Сличноста на иконата на платно со претставата од
илустрираниот проскинитар на Хризант од Бруса, од 1807 година е
евидентна, но поради техничката изведба на двата сликарски медиуми,
забележителни се и мали разлики. На графичкиот лист (сл. 3), на
Голгота е сликана сцената "Распетие Христово", долу е претставен
каменот на помазанието на која е положено телото Христово на
плаштаницата, односно сцената "Оплакување Христово". Во заднината
стојат две фигури, вообичаено таму се сликаат св. Богородица и
Марија Магдалена. Во ротондата, ангелот седи на отворениот гроб, а
воскреснатиот Христос лебди над гробната едикула (грч. Кувуклија),
претставена надолжно.16 Додека пак рамноапостолските св.цар
Константин и Елена со крстот помеѓу нив, се сликани лево од
камбанаријата, каде што ин ситу во комплексот цркви по скали се
слегува до капелата која е означена како место на наоѓањето на
вистинскиот крст. Во преден план, во патријаршискиот двор, се
сликани во движење група монахињи и свештени лица.
Во поклоничката уметност се забележливи и други примери на
ерусалими, каде на сличен начин била сликана црквата Светиот гроб.

15

На ерусалимите вообичаено се слика чинот на носењето на патријархот на Велика
сабота и славењето на појавата на Вечниот оган, настан кој со векови претставува
кулминација во славењето на христијанскиот празник над празниците - Христово
Воскресение (Велигден) во црквата на Светиот гроб во Ерусалим.
16
Воскреснатиот Христос, кој лебди над Гробната капела, задолжително се слика на
сите ерусалими. Од Гробната капела најчесто се слика челната страна. Меѓутоа, има
примери каде таа се слика од нејзината јужна страна, што може да се види на
ерусалимот од 1813 година во црквата „Св. Недела“ во Битола и ерусалимот од 1818
година во црквата „Св. Богородица“, с. Модрич, Струшко.

47

Снешка Лакалиска

Такви примери потекнуваат од крајот на XVIII век или од самиот
почеток на XIX век, а се сочувани во повеќе цркви и манастири ширум
православниот Исток. За илустрација би навеле еден фрагмент од
ерусалим сликан во Светата земја, денес во манастирот „Св. Текла“ во
Манула, Сирија, од крајот на XVIII и почетокот на XIX век, (сл.4), (в.
проект Егериа, 2007,304).17
Сл.4. Фрагмент од Ерусалим,
манастирот „Св. Текла“ во
Манула,Сирија, крај на XVIII и поч. на
XIX век18

Десно низ двојната порта по скали се искачува до Голгота, каде
е сликано Распетието со тажната Богородица и Јован Богослов кои,
бришејки ги солзите, го фланкираат крстот. Под куполата на
базиликата еден архиереј со свеќа стои до место означено како папок
на светот, под него е капелата со каменот на помазанието опкружен со
високи запалени свеќи и бројни кандила. Под куполата на ротондата, а
над едикулата, претставена од челната страна, во мандорла е
претставен воскреснатиот Христос. За куполите може да се каже дека
се сликани идентично.
Со оглед на фактот дека засега не можеме да идентификуваме
идентична тематска содржина на икона на платно т.н. ерусалим, може
да се заклучи дека анонимниот зограф не е член на ниедна
17

O. Mainardus, Egeria, monuments of faith in the medieval mediterranean, Helenic
Ministry of Culture Greece, Athens 2007, 304, sl.88.2.
18
Исто, фрагмент од сл.88.2.
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работилница во Ерусалим. Најверојатно тој е монах зограф кој слика
надвор од Светата земја, во јужните предели на Балканот, а можеби на
Атос. Иако е доследен поддржувач и работи во стилот на византиската
ликовна традиција (в. М.Тимотијевиќ,2003),19 со манири на критскоатоските зографи, користи и графички листови од источнохристијанска
провиниенција, кои се работени во т.н. левантински барок
(карактеристичен назив за православната уметност во Сирија,
Палестина од XVII-XIX век). Кога станува збор за централната
надолжна претстава на комплексот цркви на Светиот гроб во
Ерусалим, имајќи ја како предлошка графичката претстава на Хризант
од Бруса, речиси во потполност ја пресликува и внесува сцени со
западно барокно влијание.

РЕЗИМЕ
Иконата на платно во соборниот храм „Св. Димитрија“ во Битола,
според иконографијата на тематската содржина спаѓа во поклонички икони
тн. ерусалими. Меѓутоа, забележителни се извесни отстапувања од
класичната иконографија на ерусалимите настанати во сликарските
работилници во Светата земја, а тоа се сцени од житијата на преподобните
оци Стилијан, Онуфриј и Герасим.
Анонимниот зограф слика во
традиционален византиски стил, во манир на критско-атоските зографи, што
укажува на монах зограф кој творел во почетокот на XIX век во јужните
балкански области, а нејверојатно на Света Гора. Под влијание на графичката
уметност внесува сцени со западна иконографија, карактеристични за т.н.
левантински барок. Имено, за централната претстава на комплексот цркви на
Светиот гроб се служи со претставата на истата од графички лист отпечатен

19

М.Тимотијеви¢, Традиција и барок (тумачење традиције у реформама
барокне пикторалне поетике), Зборник Матице Српске за ликовну
уметност, бр. 34-35, Нови Сад 2003, 201. Авторот укажува на фактот дека со
продирот на барокот во сликарството во, Московската патријаршија, Киевската и
Карловачката митрополија во XVIII век, во јужните балкански простори
поствизантиското грчко сликарство се залагало за неменување на одамна усвоените
норми и зачувување на традицијата. Прифаќањето на новите тенденции во
православната религиозна уметност на Балканот под влијание на барокот се одвивале
побавно.
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во илустрираниот проскинитар на Хрисант од Бруса, во Виена 1807 година,
која речиси ја пресликува.

Sneska Lakaliska
UNIQUE IDOLATROUS CANVAS ICON OF BASILICA
CHURCH OF ST. DIMITRY, BITOLA, THE FIRST HALF OF XIX
CENTURY
SUMMARY
The canvas icon of the basilica church of St Dimitry in Bitola regarding
its iconography of the theme content belong to the idolater type icons so-called
Jerusalemites. But remarkable are certain deviations from the classical
iconography of the Jerusalemites created in the icon-painting workshops of the
Holly Land, and that would be the scenes of the life-presentation of the holly
fathers Stylian Onufrius and Gerasim. The anonymous zographer (iconpainter) made his icon in traditional Byzantine style, in a manner of CreteAthos zographers, which indicates that he was a monk zographer who work at
the beginning of the XIX century somewhere in the southern Balkan regions,
most probably on Holly Mountain (Athos). Under the influence of the graphic
art he introduces scenes of Western iconography, distinctive for so-called
Levantine baroque. Namely, to paint the central presentation of the church
complex of the Holly Grave
he use a graphic paper with the same
presentation printed in the illustrated proskinitar of Hrisant from Brusa in
Vienna 1807 which is entirely re-painted in his icon painting.
The icon on canvass housed at the St. Demetrius church in Bitola
thematically belongs to the pilgrimage icons, so-called ‘Proskynetaria’.
However, one notices certain departures from the typical proskynetarion
iconography originating from the pictorial workshops in the Holy Land – the
scenes from the hagiographies of the venerable Fathers Stiliyanos, Onuphrius
and Gerasimos. The anonymous painter follows the traditional Byzantine
style, in the manner of the Cretan-Athos painters, which points to a monk
active in the early 19th century southern Balkans, most probably in Athos.
Under the influence of graphic art, he introduces scenes with a Western
iconography, characteristic of the so-called 'Levantine Baroque'. Namely, for
the central depiction of the Churches of the Holy Sepulchre, he uses the
depiction found on a graphic sheet printed in the illustrated proskynetarion of
Chrysanthe of Brousse, in Vienna in 1807, which he closely copies.
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