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UDC 75.032:738.38.1 
Марина ПЕРСЕНГ, 
 

СЕМАНТИЧКО ЧИТАЊЕ НА ДВЕ 
РАНОХРИСТИЈАНСКИ МОЗАИЧНИ КОМПОЗИЦИИ 

ОД ДИРАХИОН (IV-V ВЕК)  – 
РАНОХРИСТИЈАНСКИ МОЗАИЧНИ  
 КОМПОЗИЦИИ ОД БАЛКАНОТ 

 
Ранохристијанските мозаици, коишто се објект на ова истражување 

се проучени теренски и како последица на споредените податоци, како од 
самото место, така и од собраните историски документи откриваат една 
интересна, од истражувачка гледна точка, ранохристијанска парадигма… 

 
Историска карактеристика на ареалот 
Дирахион (денешен Дурс, Албанија) е основан во 627 год.пр.н.е. на 

брегот на Јадранското Море като грчка колонија на Коринт и Керкира и 
при своето создавање го носи името Епидамнос (Epidamnos).  Веројатно 
градот е изграден врз постоечка на ова место илирска населба. Аристотел 
забележува дека населбата е населувана од „политичко напреднато 
општество”, кое ја контролира трговијата меѓу грчките колонисти и 
локалните варвари1. Околу 431 год.пр.н.е. во морето до Епидамнос се 
одвива една од најголемите битки од Пелопонеските војни (431-404 
год.пр.н.е.), кое само по себе зборува за важноста на реонот во античкиот 
период.  

Во 229 год. пр.н.е., по првите Илирски војни (229 год.пр.н.е.), 
населбата е завладеана од Римската република и се претвора во стратешки 
центар и военоморска база. Во тоа време, поради верувањето дека името 
на градот носи лош предзнак, Римјаните го преименуваат градот како 
Дирахион (Dyrrachion). Населбата се наметнува како просперитетен 
трговски центар, дел од главниот римски пат Виа Игнација, кој го 
поврзува Рим со Византион. Друг римски пат го поврзува Дирахион на југ 
со друг важен административен центар Бутротум (Buthrotum), денешен 
Бутринт. 

По административната реформа на императорот Диоклецијан (284-
305), Дирахион се утврдува като главен административен и трговски 
центар на провинцијата Нов Епир, која е дел од префектурата Илирик. 
Анна Комнина пишува за градот во своето историско дело „Алексијада”, 

                                                                 
1 „Варвари” е термин исползуван од Елините, с кој се означуваат сите народи, кои не ја 
споделуваат утврдената од нив култура (б.авт.) 
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дека „високите ѕидови на тврдината се толку дебели, што четворица 
коњаници можат да јаваат врз нив еден до друг”2. 

Во 395 год. императорот Теодосиј I (379-395) ја дели конечно 
империјата на два независни дела - Западна Римска империја, со 
престолнина Рим и Источна Римска империја, со престолнина 
Константинопол, како западниот дел на Балканскиот Полуостров се јавува 
како граница меѓу двата дела на империјата. По разделувањето, 
префектурата Илирик е поделена како Дакија и Македонија и тие 
преминуваат под византиска јурисдикција, доека Панонија останува во 
територијалното распределување на Западната Римска империја. 

По распадот на Западната Римска империја (476 год),  Дирахион ја 
зачувува својата улога на важно пристаниште на Јадранското крајбрежје и 
основна врска меѓу Источната Римска империја (Византија) и Западна 
Европа3. 

Во VII век инвазијата на авари и Словени во регионот се засилува и 
во продолжение на долг временски период, близу два века, територијата 
околу Дирахион е недостапна за контролата на Византија.  

 
Распространување на раното христијанство  
Христијанството во земјите, кои го опфаќаат западниот дел од 

Балканскиот Полуостров, навлегува и се озаконува уште во првите векови 
од новата ера. Географската положба на Дирахион помага за брзото 
распространување на новото учење во регионот. Сведочење за најраната 
христијанизација се наоѓа во делата на светите Апостоли. Има историско 
право да се смета, дека св. Павле престојува во реонот на Дирахион во 59 
год., каде проповеда и покрстува многу жители на градот. Во „Послание 
до Римјаните”, св. Павле пишува: „Со силата на предзнаци и чудеса, со 
силата на Божиот Дух, така го проширив благовестието Христово од 
Јерусалим и околината дури до Илирија” (15:19)4. 

Католичкиот историчар Фарлати тврди дека црковната заедница во 
Дирахион е најстара во реонот и е основана од самиот св. Павле, за време 
на неговите проповеди во Илирија и Епир. Тој пишува дека во 59 год. во 
градот има околу седумдесет христијански семејства, како нивни епископ 
е Аполониј5. 

Опишувајќи ја античката населба Dukagjini (во планинскиот дел на 
север од Дирахион), историографот Левардинт посочува дека: „во 
                                                                 
2 Cabej, Eqrem Albanians between west and east, Tirana, 1994 
3 Зосим, Нова историја, - ГИБИ I, БАН, С., 1954, 1 
4 Библија, Делата на светите апостоли, Послание до Римјаните – гл. 15-19, Св. Синод, С., 
1988 
5 Hidri, Sali The significante of mosaic of iconographic Basilica of Arapaj, Tirana, 
1999;Eusebius, The history of the church from Christ to Constantine, Dorset Press,  New York, 
1984 
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внатрешноста на овој реон можат да се видат споменици од мермер, на 
кои се читаат имињата на многу императори, како и сведочењата на 
Римјани, од кои е очигледно дека св. Апостол Павле го проповедал 
Законот на Синот Божји сред народот.”6 

Иако некои истражувачи ја ставаат под сомнеж вистинитоста на 
посетата на Апостол Павле во Дирахион, неговиот ученик и помошник 
Тит, без сомнение, проповеда во населбите долж Јадранското крајбрежје, 
вклучително Дирахион. Св. Павле, пишува од затворот во Рим: „бидејќи 
Димас ме остави, како го возљуби сегашниот свет; тој отиде во Солун, 
Крискент - во Галатеја, а Тит - во Далмација” (Второ послание на 
Апостол Павле кон Тимотеј, 4:10)7  

Друг од првоапостолите, кој го посетил регионот, е св. Апостол 
Андреј. Претпоставката за неговата мисија во реонот се потврдува од св. 
Григориј Назиански, кој тврди дека Апостол Андреј проповедал во Епир, 
истото го потврдува и историографот Leucius Chariueis, кој пишува во  II 
век за истата мисија на св. Андреј8. 

Со право можеме да кажеме дека христијанството во Дирахион се 
распространува и озаконува уште во првите години по Христа и 
апостолската основа на неговото изградување е неспорна, што изигрува 
битна улога во брзо растечката прифатливост на христијанското учење од 
локалното население. 

Околу крајот  на II век христијаните се организираат во единствена 
црква и на овој начин се претвораат во политички фактор, опасен за 
власта. Причините, поради кои Римската империја прибегнува до крвави 
прогонувања и преследувања на христијанските водачи се многу, но 
основната е проповедањето еднаквост. Според овој поим, патот кон Бога е 
отворен за сите, независно од социјалната, економската или 
општествената положба. Ова изедначување и израмнување на различните 
слоеви во државата противречи на римското право и треба да биде 
казнето. 

За време на управувањето на императорите Трајан (98-117), 
Адријан (117-138) и Диоклецијан (284-305), прогонувањата на членовите 
на христијанската заедница во Дирахион се најжестоки. Уште во први век 
е засведочена маченичката смрт на епископот на градот – Св. Асти (St. 
Astius), кој во 98 год. при управувањето на императорот Трајан, е задржан 
од римскиот управител на градот – Агрикола. Поради откажувањето да се 
поклони пред богот Дионис е мачен и убиен. Во истиот период во 
Дирахион се фатени и убиени седум христијани, избегани од 

                                                                 
6 Cabej, Eqrem Albanians between west and east, Tirana, 1994  
7 Библија, Делата на светите апостоли, Второ послание кон Тимотеј – гл. 4-10, Св. Синод, 
С., 1988 
8 Cabej, Eqrem Albanians between west and east, Tirana, 1994 
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прогонувањата во Рим. Тоа се светите маченици Перегрин, Лукијан, 
Помпеј, Хесиос, Папиј, Сатурнин и Герман9.  

Најжестоки се казнените акции на крајот на III, почетокот на IV 
век, преземени од императорот Диоклецијан.  Едиктот од 304 год., бара 
оние кои ја примиле новата религија јавно да се откажат од својата вера. 
Во регионот на Дирахион до IV век својата смрт ја наоѓаат св. Флорус, св. 
Лаурус, св. Лефтер, св. Анти и св. Терин10, тоа на неоспорен начин ја 
докажува силата, која ја има христијанското учење врз локалното 
население.  

По приемот на христијанството како официјална религија во 380 
год.11, Дирахион се потврдува како важен епископски центар. Во реонот 
има воспоставени и други големи епископски центри како Бутротум, 
Никополис, Аулон  и др. 

На Првиот вселенски собор во Никеја во 325 год. е забележано 
присуството на епископи од Илирија, а во 343-344 год. на соборот во 
Сердика се регистрирани петмина епископи од Дарданија, Нов Епир и 
Стар Епир12.  

Во 395 год. се врши конечното разделување на Римската Империја, 
што е од битно значење за Дирахион и христијанската заедница, поради 
фактот што разделувањето на империјата е политички акт, кој не само што 
ги менува територијалните граници, а по    битно е разделувањето од 
културен и теолошки аспект. Конфликтите што се појавуваат се 
одразуваат директно врз населението на Дирахион, кој се јавува како 
гранична територија и за двете империи. Така, во желбата за надмоќ, 
градот се претвора во атрактивен центар за многу авантуристи, но и за 
духовни лица, кои се стремат да го присоединат населението кон една од 
двете страни. 

Меѓу IV–VI век Дирахион е утврден важен ранохристијански 
центар. Во реонот се пронајдени многу остатоци од ранохристијански 
базилики, кои се  проучени делумно. Убедена сум дека идни истражувања 
би довеле до проширување и дополнување на информацијата што се 
однесува до распространувањето на христијанското учење на Балканот и 
трансформирањето на ова спознание во ранохристијанскиот мозаик и 
неговата симболичка ликовна синкретичност. 

 
Ранохристијанска црква „Св. Архангел Михаил” 

                                                                 
9 Зосим, Нова историја, - ГИБИ I, БАН, С., 1954, 1 
10 Кесаријски, Ев. Церковнаја историја, Библиотека „Вехи”, 2004; Cabej, Eqrem Albanians 
between west and east, Tirana, 1994 
11 Во 380 год. императорот Теодосиј I (379-395) издава декрет, според кој 
христијанството е утврдено како официјална религија на империјата, а покасно издава 
укази, со кои ги забранува  јазичните жртвоприношенија и јазичните храмови (б. авт.). 
12 Кесаријски, Ев. Церковнаја историја, Библиотека „Вехи”, 2004 
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Ранохристијанската базилика „Св. Архангел Михаил” се наоѓа на 6 
километри од Дирахион, во близина на Јадранското крајбрежје. Локалното 
население го нарекува ридот, на кој се наоѓа црквата – Ридот на Св. 
Михаил.  

 
Ранохристијанската базилика „Св. Архангел Михаил” 

 
Ана Комнина го споменува местото во својот историографски труд 

„Алексијада”, каде пишува, дека византиското империско обезбедување 
на императорот Алексеј I Комнин (1081-1118) е опкружено од 
норманските војски во октомври 1081 год. во храмот на Архангел 
Михаил13. 

Базиликата е најголемата откриена досега во регионот околу 
Дирахион и, во суштина, претставува комплекс од три базилики. Постојат 
три стадиуми на градба и реконструкција на црквата. Најраната базилика е 
изградена на крајот на IV, почетокот на V век . Втората реконструкција е 
од крајот на V век, а последната датира од VI век, за време на 
управувањето на императорот Јустинијан (527-565). 

Во архитектурен план храмот претставува трикорабна базилика со 
голем неразделен нартекс. Димензиите се приближно: ширина  22м. и 
должина  28м.  

Базиликата е со три полусферични апсиди на исток. Од 
внатрешниот дел на апсидата, до олтарниот простор има изграден 
тристапален синтрон. Наосот е разделен од камена колонада на три нефа, а 
во југоисточниот дел подоцна е приградена правоаголна просторија со 

                                                                 
13 Ana Komnena, Aleksiada, Vol.I, lib.IV,6-7 
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надворешен влез, веројатно баптистерија. Градбата е мешана - тули и 
делкан камен, врзани со малтер и иситнети тули. Дебелината на ѕидовите 
на наосот е 1,30 м. По должина, од север и југ, има доградени четири 
простории, од кои едната е гробничен параклис. Храмот имал атриум со 
мермерна колонада. 

Мозаиците, кои се зачувани се од гробничниот параклис. Тие се 
иполнети со разнобојни мермерни, глинени и варовити tessеrae и 
претставуваат интересни ликови и симболи поврзани со раното 
христијанство. 

Под нивото на мозаиците е откриена крипта, во која се пронајдени 
скелетите на маж и жена, на возраст не повеќе од 30 години. Таа е со 
димензии: должина  2,20, ширина 1,40 м. и висина 1,50м14. 

 
Мозаик 
Гробничниот параклис е украсен со поден мозаик, кој поседува 

богата декоративна програма. Паноата се две – тип амблем, обединети во 
заедничка рамка. Изработени се со техниката opus classicum, користените 
бои се – бела, црна, црвена, зелена, кафеава, зелена и жолта (окер), tesserae 
се изработени од мермер, варовик, шист, туфа и керамика. 

 

 
Подна мозаична украса 

 
Мозаиците се сместени во целиот внатрешен простор на 

параклисот и претставуваат две различни симболички композиции, 
разделени една од друга со декоративна бордура. Вкупната површина е 54 
кв.м. 

                                                                 
14 Hidri, Sali The significante of mosaic of iconographic Basilica of Arapaj, Tirana, 1999 
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 Мозаично пано - пасторална сцена 
Подното мозаично пано е тип амблем и претставува пасторална 

многуфигурна композиција со богата декоративна и иконографска 
програма. Сместена е во квадратна рамка со приближни димензии 4,60м 
4,60м Централното мозаично пано е со димензии 4,30м  4,30м, заградено е 
со црна бордура. Надворешната рамка е со вкупна ширина околу 30 см. 

Централната композиција претставува интересно библиско сиже. 
Во сцената се присутни две човечки фигури на преден план, животински 
ликови меѓу нив и во горниот регистар на композицијата, птица, палмово 
и лаворово дрво, треви, грмушки и ридови.  

Фигурата во лево е на маж на неодредена, средна возраст, седнат 
мирно под палмово дрво на голем камен. Облечен е во кафеав хитон, 
притегнат во крстот, рацете му се откриени од лактите надолу, обуен е со 
сиви чорапи до колена и кафеави чевли, косата му е виткана и паѓа 
слободно. Во својата лева рака тој држи пастирски стап, а со десната му 
дава риба на кучето, седнато пред него. На палмовото дрво слетала птица. 

Фигурата во десно е на помлад човек, седнат на високо место под 
лаворово дрво. Положбата му е напната и двете нозе се стапнати на 
земјата, како  фигурата да е готова да се исправи. Облечен е во бела 
кошула, опшиена на краевите со зелена лента, со долги ракави и стегната 
во крстот, обуен е со црвени чорапи и црни обувки со ремче. Неговата 
коса е со кафеава боја, со должина над рамената и го опфаќа лицето. Во 
двете раце фигурата држи јаже или ласо и пробува да го фрли. Лицето е 
овално, а устата е отворена како да зборува или пее. 

 

 
Подна мозаична украса – Пасторална сцена 

 
Мозаично пано -  Евхаристичка сцена 
Мозаичното пано е формирано од фигурални и растително-

декоративни ликови, обединети со внатрешна содржина во претставеното 
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сиже. Опкружено е со геометриска бордура. Вкупната површина е околу 
23 кв.м. 

Централната композиција е со приближни димензии 3,90 м 3,90 м 
Во долниот регистар се претставени елен и срна, стапнале врз висока 
трева, застанале еден спроти друг, како меѓу нив има кантарос (античка 
вазна со две рачки). Употребени се црна, бела, кафеава и жолта боја.  

 

 
Подна мозаична украса – Евхаристична сцена 

 
Животните пијат од водни струи, кои излегуваат од садот. Вазната 

е антички сад со две рачки, исползуван за чување на течности (вода или 
вино) и е претставена со кафеава, бела и црна боја. Од неа излегуваат две 
струи, кои потекуваат надолу и ползат две лозови стебла, кои се 
разгрануваат и го опфаќаат горниот регистар на композицијата.  

Лозовите стебла се разгрануваат така што секое е богато 
декорирано со лисја и гроздови. Во гранките се претставени птици, 
вкупно пет на број. Заднината е бела, за птиците се користени црни, бели, 
кафеави и жолти tesserae, гроздовите се жолти (окер), лозовите стебла – 
кафеави, тревите и лисјата –зелени.  

 
Стил 
Претставените човечки фигури, зооморфните ликови и флоралните 

мотиви се реалистички, динамички, со богат колорит и со умерена 
линеарна стилизираност. Слични претстави се среќаваат често во 
ранохристијанската мозаична уметност и носат свој длабока симболичка 
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смисола. Такви ликови се присутни во мозаичните украси  од базиликите 
во Равена, Сирија и Палестина. 

Мозаичниот мотив со претстава на античка вазна е со геометриски 
карактер, декоративен и шематизиран, со истакнување на богатата 
растителна орнаментика и зооморфните ликови. Зооморфните претстави 
се реалистички, со  обемно создавање на формата, со живи и динамички 
движења. Богатството од прикажаните ликови е категоричко со слабо 
доловен источен вкус и антички традиции на изградување на формите, 
многу блиски до мозаични композиции од Сирија, Либија, Антиохија, 
Македонија и др. Растителните мотиви се карактеристични за античкиот и 
ранохристијанскиот период, орнаментиката потсетува на силно источно 
влијание. Декоративноста соодветствува, а спектарот на бои е богат и 
влијателен. Мотивот на бордурата, со која се заградени двете мозаични 
паноа, е широко застапен во античката уметност и ги потврдува 
исползуваните концепции, внесени во ранохристијанската уметност.  

Иконографската програма е традиционална за разгледуваниот 
период, богатството од ликови е источно по своето звучење, но со 
зачувани антички принципи на изградување. Античките принципи се 
видливи и во артистичноста и слободата на изведување. 

 
Датирање 
Изградбата на стилот, иконографската програма и ликовната 

карактеристика на приказите покажуваат силно античко влијание, 
карактеристично за христијанската уметност од крајот на IV и почетокот 
на V век.  

Богатството на животински ликови, нетрадиционални за реонот, во 
кој е најден мозаикот и артистичноста на нивното пресоздавање зборуваат 
за источен, малоазијатски ракопис карактеристичен исто за овој 
временски период, поточно за средината и крајот на IV век.  

Добро осмислената иконографска програма и мноштвото симболни 
сугестии на двете композиции посочуваат натрупана христијанска култура 
и искуство во однос на нејзиното пресоздавање и овој фактор е суштински 
за конечното датирање на подната мозаична композиција, а имено крајот 
на  IV век. 

 
Семантика 
Мозаичната декоративна програма има логична принципиелност и 

богата семантичка изразност на претставите. Сугестиите се своевиден код 
и предаваат христијански – богословски и теолошки, раскази сврзани со 
светите тајни. 

Мозаикот во предниот дел на параклисот е фигурален и 
реалистичен по својот карактер. Пасторалната композиција е со сложено и 
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исполнето со динамика сиже. Присуствуваат мноштво претстави, кои со 
својата симболика ја градат сликата на севкупната семантичка сугестија. 

Повозрасната машка фигура е добро познатиот во раното 
христијанство лик на Добриот пастир. Присуствуваат сите знаци, кои го 
одредуваат како таков – облека (хитон до колената, обувки до колената), 
пастирски стап, околината во која е ситуиран, животните кои го 
опкружуваат. Пастирот е директно врзан со самиот Спасител – Исус 
Христос15. Неговиот лик е еден од првите христијански симболи и, според 
зборовите на Тертулијан, него го претставувале на древните потири. Во 
Евангелието од Јован се вели: „Јас сум добриот Пастир; добриот пастир 
го дава својот живот за овците.“ (10:11)16, потврдено е и во текстот од 
Евангелието од  Лука, во кое се раскажува библиската приказна за 
изгубената овца: „Кој од вас, ако има сто овци, и му се изгуби една од нив, 
не ги остава деведесетте и девет во пустината, и не оди по изгубената 
додека ја најде? И откако ќе ја најде, ја крева на своите рамена 
радосен”. (15:4-5)17 Ликот на Добриот пастир е врзан со христијанската 
догма на Воскресението и со Царството Божјо, и, во таа смисла може да се 
стави во корелација со се сврзано со овие сугестии. 

Дрвото под кое е седнат пастирот е палма. Во христијанската 
симболика, таа има длабоко закодирани посланија упатени кон духовната 
победа и во општа смисла на победата над смртта и Воскресението. 
Зборовите во Апокалипсис (Откровение на Јован), го поддржуваат тоа 
значење: „Потоа видов, и еве, големо мноштво народ, кое никој не 
можеше да преброи, - од сите племиња и колена, народи и јазици; тие 
стоеја пред престолот и пред Јагнецот, облечени во бели облеки и со 
палмови гранки во раце”.(7:9)18 

Птицата во гранките на дрвото е своевиден медијатор меѓу земното 
и небесното, Бог и човек, како и симболична претстава на праведната 
човечка душа по смрта. Тертулијан ги споредува Христовите маченици по 
смртта, со птици19.  

Кучето како симбол е тесно поврзано со ликот на Добриот пастир, 
секогаш се претставува во близина до него или до стадо. Израз е на 
христијанинот, верноста кон Христа и воопшто - на оној кој и служи на 
Христовата вера. 

Рибата е еден од најраните христијански симболи. На грчки јазик 
зборот „ихтис” (риба) се јавува акростих на божјото име – Исус Христос, 
                                                                 
15 Уваров, А. С. Христијанскаја симболика. Символика древнехристијанского периода, 
Алетеја, Санкт-Петербург, 2001 
16 Библија, Евангелие од Јован – гл. 10:11,  Св. Синод, С., 1988 
17 Библија, Евангелие од Лука – гл. 15:4-5,  Св. Синод, С., 1988 
18 Библия, Откровение на Йоан – гл. 7:9,  Св. Синод, С., 1988 
19 Уваров, А. С. Християнская символика. Символика древнехристиянского периода, 
Алетейя, Санкт-Петербург, 2001 
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Божји син, Спасител. Сврзан е директно со ликот на Исус и е основен 
симбол во христијанската религија. Како христијанско послание рибата се 
споредува со Крштението и тајната Евхаристија. Тертулијан пишува дека 
при крштение христијаните се нарекуваат „рипка”20.  

Во разгледуваната композиција Добриот пастир му дава риба на 
кучето, во смисла на своевидна света Причаст и симболиката е изразена во 
зборовите од Евангелието од Јован: „Кој јаде од Моето тело и пие од 
Мојата крв, има живот вечен, и Јас ќе го воскреснам во последниот ден. 
Затоа што Моето тело е навистина храна, и Мојата крв е навистина 
напиток. Кој јаде од Моето тело и пие од Мојата крв, вечно живее  во 
Мене, и Јас во него. Како што Мене ме пратил живиот Отец, и Јас 
живеам преку Отца, така и кој од Мене јаде, ќе живее преку Мене”.(6:54-
57)21 

 

      
Детали од мозаик – фигура на млад човек и зооморфни ликови 

 
Фигурата на помладиот човек поседува особини, кои можат да го 

окарактеризираат како момче, кое не ја минало границата на машкоста, во 
неопределената младинска возраст. Ликот поседува знаци, коишто можат 
да се толкуваат како женски – црвени чорапи, декорација на кошулата, 
мекото оцртување на фигурата и лицето, но недостигаат основни акценти 
како гради, тенка половина, долга коса, облека која ги покрива нозете, 

                                                                 
20 ” Ние сме малките рибки, ние във водата се раждаме като нашата риба Исус Христос и 
можем да бъдем спасени само като пребъдваме във водата”(Tertullien, Apologetique, "Les 
Belles letters", Paris, 1971 
21 Библия, Евангелие от Йоан – гл.6:54-57, Св. Синод, С., 1988 
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што води до заклучокот дека ова е поскоро младинска фигура, намерно 
претставена во преодна состојба. Созревањето минува низ иницијациони 
практики и ритуали, различни за одделните религии, т.е. созревањето е 
поскоро социјален, а не толку физиолошки процес, по што се стекнуваат 
црти, кои го карактеризираат машкиот идентитет, претходниот период е 
преоден, среден и со бесполова идентификација .  

Во христијанската симболика детството е симбол на чистота, 
невиност и непорочност. Во Евангелието од Марко пишува: „кој што ќе 
прими едно такво дете во Мое име, ме прима Мене, а кој што ме прима 
Мене,не ме прима  Мене, а Оној, Кој што Ме пратил”.(9:37)22, тоа 
директно се толкува дека преку детето зборува самиот Бог. Во мозаичната 
композиција, младинецот е со полуотворена уста како да зборува или пее, 
неговиот израз е концентриран и во комбинација со јажето, што го држи, 
јасно не насочува кон смислата за обврзувањето, преку Божјото слово 
предадено од непорочна душа. 

Јажето, што го држи во своите раце, во многу древни религии е 
своевиден симбол на човечката судбина. Старозаветната личност Јов 
извикува:  „Конецот на нивниот живот (буквално: јажето на нивниот 
шатор) е скинат!“23. Од етимолошка гледна точка во зборот „религија” 
(од лат. religio), е содржана смислата на „сврзување со Бог” - од 
лат. re (одново) и ligo (во смисла на „се сврзувам“, "врзувам", 
"соединувам") како ова толкување е предложено од св.Августин24. 

Младинецот седи под лаворово дрво. Во раното христијанство 
лаворот го прима симболот на новиот живот преку Христовото 
искупление. Ликот на ова дрво носи древни посланија, додадени од грчко-
римскиот антички свет, каде лаворот е знак на бесмртието  и победата – 
духовна или физичка. 

Претставените зооморфни фигури – коњ, јагне, овен, коза, дива 
коза, антилопа и муфлон се претставници на „Христовото стадо”25. 
Питомите животни ги претставуваат праведните, оние кои ја примиле 
христијанската вера, додека дивите се оние кои се под власта на гревот, 
луѓе кои се уште не го слушнале Божјото слово. 

                                                                 
22 Библија, Евангелие од Марко – гл. 9:37, Св. Синод, С., 1988 
23 Библија, Книгата Јов – гл. 18:10-14, Св. Синод, С., 1988 
24 Аврелиј, Августин Блажени, За вистинитата религија – В: Мали трактати, ЛИК, С., 
2001  
25 "Внимавајте, впрочем, врз себе и врз целото стадо - кажува Апостол Павле на 
црковните презвитери, - сред кое Дух Светиј ве поставил епископи, да ја пасите црквата 
на Господа и Бога, која Тој ја стекна со Својата крв" (Дела. 20: 28); исто и Апостол Петар 
на старешините: "Пасете го Божјото стадо, кое имате, како го надгледувате непринудено, 
а доброволно и богоугодно, не заради гнасна корист, а од грижливост, и не како 
господарувате над причта, а како давате пример на стадото; и кога се јави 
Пастиреначалникот, ќе добиете неовенат венец на славата" (1 Пет. 5:2–4). 
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Обединетата слика на симболи го претставува Исус Христос како 
Добриот пастир, кој како мудар и трпелив татко го учи својот син 
(следбеник, ученик), во непорочната возраст на детството, да го чува и 
смирува стадото т.е. Христовото паство, да привлекува во него 
неопитомени, „диви” се уште суштества – грешни или не примиле 
христијанството луѓе, преку вистинитоста на словото Божјо. Саможртвата 
на себеодрекувањето во името на Бог, на служењето и посветувањето во 
негово име е своевидно изкупување и се наградува со бесмртност. 
Сликата ја претставува моќта на Божјото слово, силата, со која тоа 
обврзува и присоединува, триумфот над смртта, преку себеодрекување и 
заслужената награда на Воскресението26.     

Второто мозаично пано има јасна семантичка симболика, која се 
среќава често во мозаични композиции од ранохристијанскиот период.  

Симболите вклучени во него ја обединуваат античката и 
христијанската теологија. Во композицијата на мозаикот се содржат 
фигури, растителни и геометриски мотиви. Сижето го предава расказот за 
рајската градина, која бесмртната душа – еленот и срната, открива преку 
пречистување – пиејќи од изворот на животот, претставен преку 
кантаросот. Ова тајнство е можно по примањето на Христовата саможртва 
како дел од човековото покајание – во кантаросите се чува вино, т.е. 
директна препратка кон Божјата крв.  

Сите ликови, присутни во композицијата, го потврдуваат ова 
читање. Приказите на гроздови и лози се во директна врска со 
Евхаристијата, тие произлегуваат од јазичните обреди, сврзани со 
примањето на Бог во човекот. Лозови ластари, со лисја и гроздови по нив, 
се среќаваат многу често како елемент од сижето на мозаични композиции 
(Равена, Константинопол, Македонија, Бугарија, Антиохија). Како симбол 
лозата е присутна во христијанското учење и е директно сврзана со ликот 
на Христос. Се среќава во Стариот и Новиот завет, а според Евангелието 
на Јован, Исус сам се дефинира како лоза: „Јас сум вистинската лоза”27. 
Лозата  и нејзините аналогни имаат опијанувачка функција, препратка кон 
виното, кое произлегуа, се создава од неа, но ја симболизира и вистиноста, 
која произлегува како последица од неговото влијание. Овој мотив има 
силно, трајно присуство како декоративен мотив во мозаичната 
декорација, се наметнал во јазичниот период, внесен во раното 
христијанство, тој е еден од синкретичките, обединувачки ликови на двата 
периода.  
                                                                 
26 Д-р Сали Хидри, албански историчар, предлага семантичко читање на ова сиже, 
сврзано со историјата предадена во Книга на Тобит. По студиозното истражување на 
предусловите сврзани со слична анализа, авторот на ова истражување во целост одрекува 
сличен став, што противречи на ликовните инвенции во ранохристијанската симболика 
(б.авт.) 
27 Библија, Евангелие на Јован – гл. 15:2,  Св. Синод, С., 1988 
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Детали од мозаик – изворот на животот и претстава на елен 

 
Во ранохристијанската симболика античкиот сад, во случајот 

кантаросот, поседува смисла на сад, олицетворение на богатството на 
духовниот живот и скриената сила. Се смета дека ја содржи тајната на 
преобразението, на местото, каде се случуваат чудесата. Тое е аналогичен 
лик на чашата, која има семантичка сврзаност со дарот на животот и 
духовното просветление, со божествената милост и спознание и е во 
директна врска со Евхаристијата и живиот лик на Исус. Изворот, кој 
излегува од неа има сакрален карактер со симболичност во сите древни 
култури. Тој ги означува почетокот и крајот и е самата суштина на поимот 
– чистота, духовна и сетилна. Познат од древногрчки и орфични 
текстови28, кои го поврзуваат со совршенството, спознанието и 
бесмртноста, изворот на животот носи една иста семантичка содржина, 
што се среќава често во ранохристијанската уметност. Ја олицетворува 
душата, пречистувањето, внатрешниот живот и духовната енергија, во 
поопшта смисла со преродувањето и рајската градина, симбол на 
бесмртието. 

Ликовите на еленот и срната исто се семантички поврзани со 
светите тајнства – Причастие и Крштение. Нивното симболичко читање е 
црпено од Давидовиот Псалм  XLI: „Имже образом желает елень на 
источники водня, сице желает душа моя к тебе Боже”29. Ова ги сврзува 
ликовите со верникот, чист од греовите човек, праведен и со страв од 
Бога, кој го открива тајнството на Крштението или Причастието. Како 
                                                                 
28 Маразов, И. Мит, ритуал и уметност во древна Тракија, СУ „Климент Охридски”, 
С., 1992, с.64 
29 Уваров, А. С. Христијанскаја симболика. Симболика древнехристијанского периода, 
Алетеја, Санкт-Петербург, 2001 
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симбол на Причастието, ликот на елен се среќава претставен врз древен 
саркофаг во Равена, каде два елена се претставени околу антички сад.  

Присуството на птици, го завршува целосното семантичко звучење. 
Во древните општества птицата се истакнува како мост меѓу светот на 
човекот и боговите, своевиден медијатор меѓу реалноста и фантазијата. 
Преку ликовите на птици е застапен неопфатен дијапазон од значења, 
сврзани со појавата на животот, со неговиот развој и со смртта.  

 

 
Детаљ од мозаик – лозови ластари, гроздови и птици 

 
Во христијанските претстави, ангелите зборуваат на јазикот на 

птиците, што е препратка кон слободата, што ја поседуваат над 
материјата. Во конкретната композиција птиците како да се хранат со 
гроздовите зрна, што е во корелација со тајнството на светото Причастие. 
Птиците се универзален изразувач на духовноста, бесмртието и на 
Христовото паство30. 

Претставените геометриски елементи во бордурите и општата 
рамка го носат значењето на споеност, заемна врска и единство. Тие се 
обедининувач на двете композиции и покажуваат дека нивното читање 
требва да е сврзано, дека се двете страни на историјата, земниот и 
небесниот пат на праведниот човек. Крстот во центарот на розетата и на 
плетеницата во форма S, повторен многукратно го носи посланието за 
божествената суштина и Христовата бесмртна, праведна човечка душа. 
Бескрајноста на плетеницата во општата декоративна програма е 
симболички сврзана со вечната преродба, што има свои аналогии во 
античноста, преку јазичниот принцип – почеток-смрт-нов почеток31. 
                                                                 
30 Шевалие Ж., Геербрант, А. Речник на симболите т.1, С., 1995, с.405 
31 Маразов, И. Мит, ритуал и уметност во древна Тракија, СУ „Климент Охридски”, С., 
1992 
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Богатството од форми на крстови, розети, плетеници и стилизирани 
растителни мотиви во мозаичната украса носи силен христијански набој. 

Семантичката изразност на симболите е препратка кон 
Воскресението, вечниот живот, простувањето, единството и рајот. 
Разновидноста од форми, кои се повторуваат со смисла, ја претставува 
разновитоста на божјото присуство. Фигуралните мотиви и ликови се 
натоварени со богата симболика, која датира од претхристијанската епоха, 
но збогатена од новото религиозно учење. Семантичката натовареност ја 
дешифрира вкупната композициска шема на мозаичните паноа  и ги 
пресоздава важните, симболични ликови и тајнства сврзани со 
христијанството.  

Многуслојноста на културните процеси низ разгледуваниот период 
јасно се забележува во монументалните уметности и конкретно во 
мозаиците, манифестирани во синкретичноста на ликовите и 
комбинацијата на античките фигурални принципи со симболичките 
духовни посланија на христијанството.  

Зачуваните мозаици од Дирахион недвосмислено ја потврдуваат 
важноста на мозаичната уметност во регионот и природното вткајување на 
христијанската симболика во општествениот светоглед.  

Спроведените теренски проучувања доведоа до заклучокот дека 
при едно по- опширно истражување на територијата, која би ги опфатила 
Дирахон и неговата околина со соодветните археолошки ископини би 
довело до откривање на многу културно историски споменици и зачувани, 
ако не целосно, тогаш фрагменти од мозаици. Тоа ќе ја збогати сликата на 
културните промени, изведени во чиста варијанта во уметноста на епохата 
- мозаичната декоративна украса.  

Утврдените антички традиции се една од карактерните црти на 
ранохристијанската мозаична уметност  во реонот, а во декоративните 
шеми на своевиден начин се преплетуваат христијански ликови, 
разновидни симболи и алегории со источен карактер и сочувани антички 
традиции. Во овој синкретизам од претстави, сугестии и загатки го 
откриваме суштинскиот христијански елемент на ранохристијанската 
уметност. 

Стремежот во композициите да се комбинираат духовните 
посланија на христијанството, со помош на закодираната симболичка 
смисла на одделните ликови е очигледен во декоративната програма на 
разгледуваните мозаични паноа. На овој начин античките декоративни 
традиции се комбинираат со симболичкото, живописно писмо на 
христијанството и во таа симбиоза се изградува обликот на 
новопојавената уметност.  Трансцендентноста на христијанскиот 
мироглед се одразува во мозаичната уметност – врз натуралистичката, 
земно аргументирана и предизвикана од сетилни перцепции античка 
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уметност се изградува друга, достапна за духот, безвремена и далеку од 
впечатоците што можат да се опфатат со поглед. 

Оваа постепена промена е решително враќање во историјата на 
уметноста. Со растење од доцноантичката уметност, се раѓа нова по 
содржина и форма уметност, различна како уметничка проблематика, како 
и во средствата за нивното разрешување. Таа е родена од духовниот 
субстрат на христијанското учење и е израз на новото сфаќање на светот.  

Преку авторската интерпретација на формалните проблеми при 
создавањето на мозаичните паноа од Дирахион и нивното семантичко 
читање, се доаѓа до основниот мотив на истражувањето, во кој историјата 
на ранохристијанската уметност се разгледува не како обично спознавање 
на минатото, а како комбинативен приод, кој го разгледува севкупното 
битие, применет кон непрекинатиот тек на времето, во кој минатото и 
сегашноста се преплетуваат, за да создадат една уметност - христијанска 
по дух и мисла, но синкретичка како технологија и изградување на 
формите, која ги опфаќа во ист степен сегашноста и минатото, ги 
натфрлува и прелева во иднината.  
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Резиме:  
Ранохристијанските мозаици кои се предмет на оваа студија се 

наоѓаат во регионот на Dyrrachion (денешен  Драч, Албанија), основан во 
627 година на Јадранското Море. Селото е дел од главниот римски пат за 
поврзување на Рим со Византија и многу брзо станува главен 
административен и трговски центар на римската провинција - Нов Епир.  

Географската положба на Dyrrachion е предуслов не само за 
неговиот економски развој, но исто така помага да се брза пенетрација на 
христијанството во регионот и во IV век градот станал епископско 
седиште и важно христијанско место.  

Христијанската доктрина во Dyrrachion се шири  брзо и стнува  
цврсто етаблирана  во првите години по Христа, со тоа Апостолската 
основа на нејзиното поставување  е непобитна. Ова за возврат води кон 
нови архитектонски проширувања поврзани со изградбата на многу рано-
христијански базили кои до денес не се доволно проучени.  

Ранохристијанската базилика "Св Архангел Михаил "е најголема во 
регионот и од аспект на нејзиниот  архитектонски план базиликата 
поседува  голем неартикулиран нартекс, три апсиди и атриум. Мозаиците 
кои се предмет на семантичката анализа се поставени во гробната капела. 
Тие се направени од  tesserae-каменчиња од обоен мермер, глина и 
варовник креирајќи интересни слики и симболи кои се поврзани со раното 
христијанство.  

Мозаичните површини всушност се двоен тип на  Emblema 
(претстава), обединети во една заедничка рамка со пасторална  и 
евхаристична нитка во приказната, и се направени во opus classicum. 
Стилскиот развој, добро замислената иконографска програма  
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претставувајќи карактеристики  на слики и симболични  предлози имаат 
силно влијание во антиката типично за христијанската уметност од крајот 
на  IV и почетокот на  V  век. Користените групи на  симболи се таен код 
кој ја пренесува христијанската теологија и теолошките приказни 
поврзани со Светите Тајни.     

Пасторалната композиција претставува  интересна слика со  
неконвенционален карактер која ја изразува силата на Божјото Слово, 
силата со која се врзува и остварува триумфот над смртта преку 
самоодрекувањето  и заслужената награда на Воскресението. 

Вториот мозаик има јасна семантичка симболика, комплементарен 
преден пред мозаик - приказната се однесува на Воскресението,  вечниот 
живот, на искупувањето, единството и  рајот. 

Испитуваните мозаици ја  покажуваат  повеќеслојноста на 
културните процеси во тој период. Тие ја потврдуваат важноста на 
мозаичната уметност во регионот и природните прифаќања на 
христијанската симболика во јавното мислење 

Мозаиците на Dyrrachion се јасни знаци на духовниот синкретизам 
на раното христијанство кој е евидентен во комбинацијата на  античките 
фигурални принципи во изградбата на претстави со симболични духовни 
пораки на христијанството, и оваа синергија  всушност го гради имиџот на 
новата христијанска уметност. 

 
Resume:  
The Early Christian mosaics that are the subject of this study are in the 

region of Dyrrachion ( today Durres, Albania), founded in 627 BD on the 
Adriatic Sea. The village is part of the main Roman road connecting Rome with 
Byzantion and quickly became the main administrative and commercial center 
of the Roman province - New Epirus. 

The geographical location of Dyrrachion is a prerequisite not only for its 
commercial development but also helps to rapid penetration of Christianity in 
the region and in the IV century the city became a Episcopal center and 
important Christian place. 

The Christian doctrine in Dyrrachion is spread and firmly established in 
the first years after Christ and the Apostolic foundation of its fundament is 
incontrovertible. This in turn leads to architectural expansion associated with 
the construction of the many Early Christian basilicas, which to date have been 
insufficiently studied. 

The Early Christian basilica "St. Archangel Michael" is the largest in the 
region and in architectural plan the basilica is with large inarticulate narthex, 
three apses and atrium. The mosaics which are subject to the semantic narrative 
are on the tomb chapel. They are made with  tesserae from colored marble, clay 
and limestone and introduce interesting images and symbols which are 
associated with Early Christianity.  
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The boards are two - type Emblema, united in a common framework 
with Pastoral and Eucharistic storyline and are made with the technique opus 
classicum. The stylistic development, well-conceived iconographic program, 
imaging characteristics of the images and symbolic suggestions show a strong 
antique impacts typical of Christian art from the end of IV, the beginning of the 
V century. The used symbolic groups are secret  code and transmit Christian 
theology and theological stories associated with the sacred mysteries. 

The pastoral composition presents an interesting, unconventional 
character picture which expresses the power of God's word, the force with 
which it binds and inclusive, the triumph over death through self-denial and the 
deserved reward on Resurrection. 

The second mosaic has a clear semantic symbolism, complementary 
front mosaic - the story is a reference to Resurrection, the eternal life, the 
redemption, the unity and the Eden. 

The examined mosaics show multilayered of cultural processes in the 
period. They confirm the importance of mosaic art in the region and the natural 
inclusion of Christian symbolism in the public mindset. 

The mosaics of Dyrrachion are clear signs of the spiritual syncretic of 
Early Christianity which is evident in the combination of antique figural 
principles in the construction of images with symbolic spiritual messages of 
Christianity and this synergy builds the image of the new Christian art. 
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