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UDC 75.046:27-36):543.42 
Оливера МАКРИЕВСКА,1  

 
ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКИ СПЕКТРОСКОПСКИ 
ТЕХНИКИ ВО ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ НА 

ИКОНАТА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ ОД ЦРКВАТА 
„СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ“  ВО БИТОЛА2 

 
Апстракт: Иконата посветена на свети Наум Охридски како иконо-

писно дело од XVIII век се издвојува меѓу многубројните икони коишто ги по-
седува црквата „Свети Великомаченик Димитриј“ во Битола. Респектирај-
ќи го историското, религиозното и културното значење на иконата на све-
ти Наум Охридски во овие истражувања беа вклучени повеќе научни дисци-
плини, со цел да се добијат релевантни информации во функција на дефини-
рањето на историскиот, ликовниот и техничко-технолошки карактер на 
предметната икона. Идентификацијата на употребените материјали и сли-
карската техника беше изведена со примена на неколку археометриски ана-
литички техники (оптичка микроскопија, раманска и инфрацрвена 
спектроскопија, рендгенска флуоресценција  и рендегенографија). Во трудот 
ќе биде изложен допринесот на применетите аналитички спектроскопски 
техники во конзерваторско реставраторските истражувања со посебен ак-
цент на применетата Микро-раманска спектроскопска техника. 

Клучни зборови: Спектроскопски аналитички техники, Микро-
раманска спектроскопија, икона, свети Наум Охридски, црква „Свети Вели-
комаченик Димитриј “Битола. 

 
Иконите од XVIII век, како религиозни репрезенти на христијанскиот 

континуитет спаѓаат во последните традиционални византиски издишки, на 
коишто припаѓа и иконата на свети Наум Охридски. 3 Иконата на свети Наум 

                                                            
1 MFA, Магистер по ликовни уметности од област Конзервација и реставрација во темперна и 
маслена техника на дрвена подлога Оливера Макриевска; НУ Завод за заштита на спомени-
ците на културата и музеј Битола, Климент Охридски бб. Битола. e-mail 
oliveramakrievska@yahoo.com; улица Козара број 20 Битола. 
2 Извадок од магистерски труд на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Факултет за ликовни 
уметности, Скопје, Р. Македонија; Одбрана на  магистерски труд под наслов „Дополнителни 
сликарски интервенции на иконата свети Наум Охридски“, датум на одбрана  21. 11. 2014, 
Факултет за ликовни уметности, Скопје, Р.Македонија 
3 Свети Наум Охридски, Чудотворец е еден од најблиските ученици на словенските просве-
тители Кирил и Методиј. Податоците за неговиот животот црпени се од двете словенски жи-
тија, опширниот животопис на свети Климент Охридски од Теофилакт Охридски од XI век, 
грчкото житие и стихирите од XIII век за кои се смета дека ги напишал охридскиот 
архиепископ Константин Кавасила, додека  за дел од поетските состави  посветени на свети 
Наум се смета дека се дело на охридскиот архиепископ Димитрија Хоматијан. Лазар Мирко-
вић, Свети Наум Охридски, Сремски Карловци 1924,  1-8. 
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Охридски е сопственост на катедралната црква „Свети Великомаченик Ди-
митриј“ во Битола којашто е со богато историско минато, започнувајќи од 
античкиот период (IV - VI) век. 4 Иконата е со правоаголна форма изработена 
рачно, од монолитна масивна, дрвена табла. Врз дрвената табла нанесена е 
импрегнирана хартија и подлога од гипсена двослојна препаратура со дебели-
на од 3-4 мм. Техниката на осликувањeто е позлата на болус и темпера. 
Употребените пигменти кај авторскиот боен слој биле користени во среден и 
доцен среден век во иконописното сликарство.5 Саканите бои се добиени со 
нивно мешање со додаток на протеинско врзиво, кое кај иконата е констати-
рано во напречниот пресек при обојувањето со органски бои. Протеинското 
врзиво најверојатно е јајце (цело или само жолчка), заради што може да за-
клучиме дека техниката на осликување на авторскиот иконопис е темпера.6  

Кај насликаниот нимбус применета е техниката на пунктирање над  
позлатата  со метален ваљак.7   

Централно е поставена фигурата на светителот во цел раст во смирен, 
хиератичен став, облечен во традиционална монашка одежда. Со десната рака 
во која држи бројаници благословува, а во левата држи свиток, свиткан како 
ротулус со белузлава боја и патерица на монашки поглавар. Одеждата на све-
тителот допира скоро до подот каде што се насликани обувките со црна боја. 
Фигурата на светителот обвиена е со монашка наметка-мандија, која околу 
вратот е насобрана како голема јака што е дел од кукулка.8 Иконата во 1987 
година е евидентирана во регистерот на евидентирани икони на СР Македо-
нија, со евидентен број КС - 1015.9 Утврдените димензии на иконата во 1987 
година се: 93 х 37 х 3,5 см.; утврдената техника е темпера, гипсен грунд врз 
дрвена табла; датирана е од XVIII - XIX век; за авторот, забележано е дека е 

                                                            
4 Според сочуваните градежни фрагменти базиликата се датира помеѓу крајот на четврти и 
првата половина на шести век. За раните продири на христијанството (II – IV век) во Пелаго-
нискиот регион, поточно за активноста на хераклејската катедра ни говрат фактите за при-
суството на хераклејско-пелагонските епископи на Севселенските собори. Р. Михајловски, 
Ескурс за битолскиот соборен храм Св. Димитриј и неговата камена пластика, Зборник на 
трудови 9, Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и галерија - Битола 1988, 73-
78, заб. 9; Ф. Папазоглу, Хераклеја Линкестидска во светлината на книжевните и епиграф-
ските текстови, Хераклеја 1, Битола 1961, 13-14; Виктор Лилчиќ, Македонија културно нас-
ледство, Скопје  1995,  65 -67.; Ј. Хаџи Васиљевић, Град Битољ, Београд  1911, 237 -240. 
5 Биљана Минчева-Шукарова, Хемија во конзервација и реставрација 2 (предавања од втор 
циклус на студии), Скопје 2011. 
6 Metka Kraigher-Hozo., Slikarstvo/ Metode slikanja/ Materijali, Sarajevo 1991, 113 -115, 121. 
7 Пред да се започне со сликањето на иконата применета е техниката на пунктирање врз поз-
латата со специјални чекани или метални ваљаци за таа намена. Metka Kraigher-Hozo., nav. 
delo., 206.; В.В. Филатов., Реставрация станковой темперной живописи, Москва 1986, 13. 
8 Мандијата – мантија, како составен дел од облеката на монасите симболично ја претставува 
божјата сила и  заштита. Нејзиниот крој  ги изобразува и крилјата ангелски и целта на носе-
њето е да го потсетува монахот на неопходноста  во своите дела да наликува на ангелите. 
http.://www.svetoslavlje 
9 Евидентирани икони во СР Македонија, Том I,  од 1  до 2000, Републички завод за заштита 
на спомениците на културата, Скопје 1987,  бр. 1015. 
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непознат.10 Со тек на времето, иконата претрпела промени и оштетувања пре-
дизвикани од различни причинители коишто ја иницирале нејзината обнова, 
односно пресликување над авторскиот иконопис во првата половина на XX 
век.  

Кај иконата констатирани се и скорешни интервенции од типот на 
проби за отстранување на заштитниот лак врз левата половина на иконата. 
Поради истите од една страна беа олеснети констатациите во однос на пре-
познавање на постарите дополнителни сликарски интервенции, од друга стра-
на отежнати поради делумното и нееднакво отстранување на заштиниот лак и 
боениот слој. Со направените истражувања констатирани се постари и понови 
дополнителни интервенции. Првичните согледувања на нејзината состојба, 
иконографската содржина и перспективно раскошниот материјал  за истражу-
вање ја иницираа потребата од мултидисциплинарен пристап во конзерватор-
ско-реставраторските истражувања, со што во висок процент пополнета е ана-
мнезата на иконата. Одбирајќи материјал за изработката на едно дело, умет-
никот го прави првиот чекор кон реализирањето на својата внатрешна сли-
карска визија. Задачата на на реставраторот е да ја следи со проучување и да 
донесе правилни одлуки за конзервација, реставрација и презентација. 

Со цел да се добијат поопширни и попрецизни информациии за икона-
та, во однос на идентификација на употребените материјали, применетата 
техника и технологија, обемот и карактерот на оштетувањата, во овие истра-
жувања беа вклучени физичко-хемиски испитувања со примена на визуелни и 
инструментално-аналитички спектроскопски техники.  

 
Примена на Микро-раманска спектроскопска техника 
За определување на молекуларниот состав на употребените материјали 

кај иконата на свети Наум Охридски е применета инструментална спектро-
скопска техника Микро-раманска спектроскопија.11 Со оваа техника е 
                                                            
10 Академикот, д-р Цветан Грозданов само ја споменува иконата на св. Наум како чудотворна 
и од голем формат во сопственост на катедралната црква Свети Димитриј, подигната на мес-
тото на урнатиот помал храм. Цветан Грозданов., Свети Наум Охридски, Детска радост, 
Скопје  1995, 170. 
11 Раманската спектроскопија заедно со Инфрацрвената се основни техники за брза и недес-
труктивна или семидеструктивна анализа на предметната материја. Оваа инструментална 
техника  е доста прецизна и сигурна. Откриена е од индискиот научник Раман пред 80 годи-
ни. Базирана е на рамански ефект. Секој материјал има сопствен и единствен рамански спек-
тар. По снимањето со одредени параметри, добиваме молекуларна информација прикажана 
во спектрограм. Информациите се сместени во дата база на податоци коишто постојано се 
збогатуваат. Ваков инструмент и единствен во Македонија, поседува Институтот за хемија 
(микро-раманска лабораторија), на Природно-математички факултет во Скопје. Во поново 
време оваа техника е усовршена со воведување на ласерите како извор на светлина и употре-
ба на микроскопот. Се користи во медицината, биохемијата, фармацијата, форензиката и во 
археометријата. P. Vandeaneele, Raman spectroscopy in art and archaeology, J. Raman 
Spectroscopy, 2004, 35.; A.Domėnech Carbó, Electochemical methods in Archaeometry, 
Conservation and restoration: Application of Instrumental Methods in the Analysis of Historic, 
Artistic and Archaeological Objects, Spinger Berlin Heidelberg 2009; Barbara H. Stuart, Analytical 
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жија да направиме дистинкција на употребените сликарски материјали кај 
оригиналниот иконопис и дополнителните интервенции. 

 
Табела 1. Преглед на земени примероци од пигменти, бронза, 

злато, болус и грунд кај иконата свети Наум Охридски и резултати од  
микро-рамански анализи. 

 

р.бр. позиција Опис Пигмент Забелешка 

 и 2 / 
Бронза и 
злато 

/ Не е 
идентификуван 
пигмент 

 и 4 
Кармин рамка 

(преслика) 

Црвена боја 
 

? неидентификуван 
црвен пигмент со 
онечистување 
Вермилион (цинобер-
HgS) 

Бојата е со 
органско потекло 

Медаљон со 
сигнатури 

Црвена боја 
 

Вермилион (цинобер-
HgS) 

/ 

 и 7 
Оригинална 

рамка 

Портокалова 
боја 
 

Оловно црвена 
(миниум-Pb3O4) 

Идентификувани се 
и оловно бела и 
масикот 

Од ореол Бела боја 
 

Калцит (CaCO3) Идентификувана е 
и целулоза 

Од коса Кафена боја 
 

Јаглен (C) Идентификувана е 
и целулоза 

0 Облека 

Сина боја 
 

Индиго (C16H10N2O2) 
и Хром жолта 
(PbCrO4) 

-Бојата под 
микроскоп е зелена 
-Идентификувана е 
и оловно црвена-
миниум 

1 Рака 

Инкарна боја 
 
 

Оловно бела 
(2PbCO3.Pb(OH)2), 
Јаглен (C), 
Орпимент (As2S3), 
Гетит (Fe2O3.H2O), 
Вермилион (HgS) 

/ 

2 
Јака од 
одеждата 

Црна боја Јаглен (C) / 

3 

Внатрешен дел 
од наметката 

оригинален слој

Црвена боја 
 

Црвена земја 
(хематит –Fe2O3 + 
глина + силикати) 

/ 
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4 
Од преслика над 
црвената боја 

Зелена боја 
 

Лазурит 
([Al6Si6O24]Sn) 

Лазуритот загребан 
е од оригиналниот 
слој 

5 и 
17 

Долен дел десен 
агол 

Грунд Калцит (CaCO3) / 

6 
Горен лев агол 
под позлата 

Подлога 
 

гетит (Fe2O3.H2O) и 
гипс (CaSO4.2H2O) 

Идентификувана е 
и црвена земја и 
калцит 

 
Прилози со селектирани рамански спектрограми 

 Примероци бр.3 и 4 (ccrv1) црвена боја (кармин рамка) 
            Состав: Вермилион (цинобер-HgS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забелешка: Во примероците бр.3 и 4 е идентификуван и орпимент 

(лентите означени со *). Вермилион е најден само на едно кристалче, поради 
тоа постои можност да е онечистување и да не е користен како црвен пигмент 
во овој примерок. Можно е користениот црвен пигмент да е од органско 
потекло. 

 
 Примерок бр.10 (csin10-2 и csin10-3) сина боја (облека) 

            Состав: Индиго (C16H10N2O2) и Хром жолта (PbCrO4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забелешка: Примерокот бр.10 под микроскоп е зелен, а не син. 
Идентификуван е и оловно црвен пигмент-миниум. 
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 Примерок бр.11 (cin11-2, cin11-4, cin11-5, cin11-6, cin11-7) 
инкарна боја (рака) 

Состав: Оловно бела (lead white-2PbCO3.Pb(OH)2), Јаглен (C), 
Орпимент (As2S3),    Гетит (Fe2O3.H2O), Вермилион (цинобер-HgS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примерок бр.16 (cpod16-4) подлога под злато. Состав: Гетит 
(Fe2O3.H2O) и Гипс (CaSO4.2H2O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забелешка: Во примерокот бр.16 е најдена  и црвена земја и калцит. 
 
Кај анализираните примероци 1 и 2 бидејќи не е пронајден пигмент, а 

се однесува на земени примероци од златна бронза заклучуваме дека овој 
нанос или премачкување врз оригиналниот фон од позлата е направен по-
доцна, со цел да се изедначат и прекријат оштетените и загубените позлатени 
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површини.12 Кај примероците 3 и 4 земени од надсликаната кармин рамка 
(над оригиналната оранж), е констатирана вермилион (цинобер-HgS) 
(минимални примеси), орпимент исто така во минимални, занемарливи коли-
чини и црвен пигмент од органско потекло. Тоа значи дека кристалот на вер-
милион и орпиментот се наоди од оригиналниот боен слој. Присуството на 
третиот црвен доминантен пигмент - кармин е со органско потекло и не може 
да се идентификува со раманската спектроскопија.13 Примерокот број 5 што е 
земен од фонот во медаљоните со сигнатури е констатиран вермилион (ци-
нобер-HgS).14 Примероците 6 и 7 се земени од првобитниот иконопис  од ори-
гиналната рамка со портокалова боја. Констатирана е оловно црвена (ми-
ниум-Pb3O4).15 

Покрај оловно црвената во примерокот се констатирани и оловно бела 
(lead white-2PbCO3.Pb(OH)2) - што потекнува од оловно бел пигмент и ма-
сикот (massicot-PbO)-што потекнува од масикот. 16 

Примерокот 8 е земен од белата линија што го ограничува  нимбусот. 
Констатирана е бела боја по состав калцит - калциум карбонат(CaCO3).17 

                                                            
12 Златната прашина употребена кај иконата датира од поново време, а се појавува и почнува 
да се користи во крајот на XIX и почеток на XX век. Од неблагородните метали се изработу-
ваат златни бронзи кои се измешани со месинг, бакар и цинк. Блаже Кузмановски., Прак-
тична сликарска технологија и сликарски техники, Скопје 2011, 139.; Metka Kraigher-Hozo., 
нав. дело, 211. 
13 Современите анализи ни покажуваат дека не се користел пошироко во средновековното 
сликарство. Вештачкиот ализарин - карплак е произведен 1868 година. Природниот и веш-
тачкиот краплак не поднесуваат вода. Доколку се користи овој пигмент за водено врзиво се 
додава 50% шпиритус, а за масленото врзиво се додава терпентинско масло. Блаже Куз-
мановски, нав. дело., 126-127.; Barbara H. Stuart, nav. delo., 26.; Dr.R.F.Symes and the staff of 
the Natural History Museum, Rock & Mineral, London,199о, 32.; Милорад Медић, Стари сли-
карски приручници I, Р.З.З.С.К.Београд, 1999, 221. 
14 Овој пигмент е од првобитниот иконопис и датира од 18 век. Бидејќи бил доста скап, а и 
заради специфичноста на пигментот, често на местата каде требало да се стави цинобер се 
подсликувало со друг црвен пигмент како: црвен окер, синопија, црвена земја, а често се ком-
бинирал и со аурипигмент, змејова крв, миниум и жолтите пигменти. Во Европа вештачки се 
произведува од 1687 година. Исто., 25. 
15 Оловно црвениот пигмент Pb3O4 на пазарот доаѓа во два вида: златен сатинобер, често на-
речен и дисперзиран миниум поради своите извонредни дисперзивни своства (ситни честици 
и способност да покрива метални површини и миниум со покрупни честици на пигментот. 
Синтетички се произведува уште од античкиот период. Исто., 25. 
16 Оловно бела 2PbCO3.Pb(OH)2-(white lead, Kremserweiss, blanc de plomb ) тоа е базен оловен 
карбонат ( вештачки аноргански или минерален пигмент - го користеле уште во древниот 
Египет. Сė до почетокот на нашиот век, оловно белата боја на пазарот доаѓала во форма на 
квадратни парчиња завиткани во сина хартија. Синтетички се произведува уште од антич-
киот период. Litharge Масикот Massicot= франц./ Massicott= герм. (massicot-PbO) жолтоцрвен 
пигмент користен често заедно со окерот. Тоа значи за добивањето на портокалова нијанса, 
сликарот оловно црвената ја помешал со оловно бела и масикот. Се користи од XIV век. 
Исто., 24-25.; Metka Kraigher-Hozo, nav. Delo, 284.; Блаже Кузмановски., нав. дело, 116. 
17 Калцит (CaCO3) природен минерален, бел пигмент со примеси. Спаѓа во групата на кар-
бонати. Toa e микронизирана вар, сроден на природната креда (калкспат), кој за разлика од 
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Примерокот е од надсликаниот слој (нимбусот е пресликан над прво-
битниот и е со поголема димензија. Во примерокот бр.8 идентификувана е це-
лулоза. Присуството на целулоза веројатно се должи на интервенциите кои се 
вршени во поново време со цел да се отстрани лакот и пресликата и тогаш ве-
ројатно е користена хартија или платно натопено во одреден растворувач. 

Примерокот бр. 9 е земен од косата на светителот (горниот дел кај те-
мето) контура со темнокафеава боја. Констатиран е carbon black - јаглен (C). 
Содржи исклучиво само еден елемент - јаглен или tryginon.18 И во приме-
рокот бр. 9 констатирана е целулоза. Констатацијата е иста како и за приме-
рокот бр. 8 во однос на присуството на целулоза. Примерокот бр.10 зелена 
боја од облеката на светителот. Во својот состав содржи индиго сина 
(C16H10N2O2) и хром жолта (PbCrO4).19 Идентификуван е и оловно црвен 
пигмент-миниум.  

Од овие резултати констатираме дека сликарот за добивање на зелена 
боја на монашката одежда - мандијата на светителот ги измешал индиго сина-
та и хром жолтата за да ја добие саканата темнозелена нијанса. Со земањето 
на примерокот веројатно е загребено подлабоко и  присуството на оловно цр-
вениот пигмент потекнува од оригиналниот – авторски слој.  

Примерокот бр.11 - (жолт окер) инкарнат, е земен од десната рака на 
светителот. Во својот состав содржи оловно бела (lead white-
2PbCO3.Pb(OH)2), carbon black -јаглен (C), орпимент (As2S3), гетит 
(Fe2O3.H2O), вермилион (цинобер-HgS). За добивање на саканата нијанаса на 
боја на кожата, сликарот ја употребил следната комбинација или ги помешал 
следните пигменти: оловно бела, вермилион, јаглен црна, орпимент и гетит.20 
Примерокот бр.12 - црна боја кој е земен од работ на јаката на одеждата на 
светителот по состав е ), carbon black-јаглен црна (C).  

Примерок бр.13 - црвена боја (авторски слој), земен од долниот дел на 
одеждата на светителот. По  состав е црвена земја (хематит – Fe2O3  + глина 
                                                                                                                                                                     
кредата по својата структура е грубо кристален и мек. Исто., 24.; James Lagomarsino, nav. de-
lo, 50. 
18 Dr R.F.Symes and the staff of the Natural History Museum , nav.delo., 7 , 36 -37 .; Isto., 25. 
19 Вештачкиот органски пигмент C16H10N2O2 се добива со таложење на фенил глицинот со 
натриум амидот и алкалии. Има ист состав како и природниот. Има темносина боја. Веш-
тачкото индиго откриено е 1880 година, а во употреба доаѓа во почетокот на XX век. Хром 
жолта Pb CrO4 е синтетички минерален пигмент. Токсичен е заради содржината на олово. Се 
користи во темперната техника со туткал, казеин и сл. како врзива, во масленото сликарство 
само за студиски цели, а наоѓа примена и во графиката. Откриена е 1797 година( Vaquelin). 
Фабрички се произведува од 1818 година. Блаже Кузмановски, нав. дело, 133.; Исто., 24.-26. 
20 Realgar(AsS4) познат и како аурипигмент односно орпимент е најинтензивниот жолт пиг-
мент кој се наоѓа во палетата на старите мајстори. Во почетокот на XVIII век во Европа за-
почнува да се произведува синтетички аурипигмент, а денес заменет е најчесто со кадмиево 
жолтите пигменти. Во природата се наоѓа под истото име, а по вештачки пат се добива со 
сублимација на сулфур и арсен. Гетит (Fe2O3.H2O), Goethite, минерал познат како железен 
оксид честа состојка во корозијата на железото. Името го има добиено 1806  по германскиот 
поет и филозоф J. W.von Goethe, кој имал особен интерес за минералите.  Во бојата варира од 
жолто- кафеава до црвена .Исто., 24.; Metka Kraigher-Hoz., nav.delo,   294-295. 



НУ Завод и музеј Битола Зборник на трудови бр. 18 
 

148 
 

+ силикати).21 Овој податок сигурно ни ја потврдува употребата на полимент 
нанесен пред позлата само што во повеќето случаи кај иконите на кои се пла-
нирала позлата, била премачкувана целата површина на иконата. 

Примерок бр.14 - зелена, земен од долниот дел на  одеждата на све-
тителот. По состав лазурит ([Al6Si6O24]Sn). 22 Лазуритот е најден  само на 
едно место, можно е да е од онечистување. 

Примерок бр. 15 и 17 од грунд, земен од десниот агол на иконата и ле-
виот агол на иконата. Во нивниот состав  утврден е калцит (CaCO3). Приме-
роците земени се со загребување, така што веројатно земен е примерок од по-
долните слоеви на грунд. Се совпаѓа со резултатите од пресеците за составот 
на грундот. 

Примерок бр.16 - грунд подлога под позлатената површина. Во својот 
состав содржи гетит (Fe2O3.H2O) и гипс (CaSO4.2H2O). Гипс, садра (gypsum) 
CaSO4 - најден е во анализите на пресеците. Се користи како минерално вр-
зиво и како полнило. 

Грундот е загребан површински и поради тоа во неговиот состав иден-
тификувана е и црвена земја - хематит што е користена како полимент - (бо-
лус за нанесување на позлатата). 

Веројатно вториот подебел нанос на грунд во својот состав содржи по-
веќе калциум карбонат, што се гледа на пресеците. Последниот третиот слој 
потенкиот од примерок 16 содржи калциум сулфат - гипс и гетит. Употребата 
на на гетитот во составот на грундот е добра подлога на места каде што се 
позлатува заради сјајот кој го добива по ставањето на златната фолија. Хема-
титот го има и во примерок 13 (подлога под златна фолија), што ни потврдува 
дека сликарот користел црвена земја - хематит под боениот и слојот со поз-
лата. 

Истражувањата беа дополнети со примена на  спектроскопските тех-
ники: FTIR - Инфрацрвена и XRF –X RAY - Флуоресцентна спектроскопска 
техника.  

Со Инфрацрвената спектроскопска техника извршена е анализа на мо-
лекуларниот состав на примероците од авторскиот иконопис и дополнител-

                                                            
21 Црвена земја- хематит црвени земјани пигменти – пуцоланска, шпанска, персиска, црвен 
окер, црвен болус, ретел, синопиа. (хематит-Fe2O3 + глина + силикати). Спаѓа во групата на 
железни оксиди. Најновите истражувања  докажуваат дека хематитот  широко е распростра-
нет на планетата Марс. Црвениот болус и денес се користи како полимент за позлатување, а 
се препорачува и за тонирање на грундот. Во Византија (Источното римско царство), црвена-
та земја се нарекувала Volus, додека во Западното римско царство се нарекувала  Bolus. Поз-
ната била црвената земја од Синопиа во Мала Азија, со која бил изведуван цртежот на ѕид во 
фреско техниките. Исто., 24.; James Lagomarsino., nav.delo, 79- 80. 
22 Lazurite лазурин (Al6Si6O24]Sn) - методот на екстрахирање на овој минерал им бил познат 
на Арапите уште во 1200 година. Спаѓа во групата на карбонати. Toa e аноргански, природен 
или земјен пигмент. Идентификуваниот пигмент синтетички  се произведува во XIX век. Z. 
Punda, M. Culić, Slikarska tehnologija I slikarske tehnike, Split  2006, 62 - 69.; James 
Lagomarsino., nav.delo,  165.; Metka Kraigher-Hozo., nav.delo, 314.; Исто., 25. 
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ните сликарски интервенции.23 Истражувањата се вршеа во Централната хе-
миска лабораторија во Националниот конзерваторски центар во Скопје во со-
работка со д-р Лидија Чуковска-Робева дипл. хемичар, советник конзерватор. 
Со рендгенската флуоресценција (XRF-XRay Fluorescence) кај иконата опре-
делен елементарниот состав на соединенијата од земените примероци од 
авторскиот иконопис и дел од дополнителните сликарски интервенции.24 Ис-
тражувањата со XRF техниката се вршеа во Централната хемиска лаборато-
рија во „Националниот конзерваторски центар“ во Скопје во соработка со 
Светлана Мамучевска-Пепек дилп. биохемичар, виш конзерватор. 

Овие истражувања овозможија  детерминација на оригиналниот жи-
вопис и подоцнежните сликарски интервенции. Визуелните техники овозмо-
жија да се добијат сознанија за: затекнатата  состојба,  квалитетот и квантите-
тот на  сочуваноста на слоевите  на иконата, стратиграфска претстава и ка-
рактеризација на слоевите, со што се утврдени и површините со дополнител-
ните сликарски интервенции. Со инструменталните спектроскопски техники 
извршена е: идентификација и карактеризација на употребените пигменти, 
болусот, процентот на злато и други метали кај позлатата со златни ливчиња, 
составот на врзивата и полнилата на подлогата кај авторскиот иконопис; 
идентификација и карактеризација на употребените пигменти, составот на 
пресликата со златна прашина, составот на врзивата и полнилата на подлога-
та и заштитниот лак кај дополнителните сликарски интервенции. Резултатите 
од претходните истражувања со коишто се утврдија границите и квалитетот  
на зачуваните површини од авторскиот иконопис, помогнаа во донесувањето 
на одлука за отстранување на дополнителните сликарски интервенции од XIX 
- XX век. Идентификуваните употребени пигменти кај авторскиот иконопис 
се вбројуваат во пигменти кои ги користеле старите мајстори и палета на пиг-
менти што се користеле во среден и доцен среден век во иконописното сли-
карство. Пигментите, како хром жолтата, индиго сината, ализаринот и ли-
топонот кои се идентификувани кај дополнителните сликарски интервенции 

                                                            
23 Оваа метода спаѓа во семидеструктивните методи за определување на молекуларниот сос-
тав на  материјалите, бидејќи потребни се минимални количини од материјалот кој треба да 
се испитува. Инфрацрвените спектроскопски анализи се вршат со помош на ИЦ спектро-
метри. Philip Ward, The Nature of Conservation – A Race Against, The Getty Conservation 
Institute, 1989;  M. R. Derrick, D. Štulić, J. M. Landry, Infrared  Spectroscopy in conservation 
Science, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1999,  1-14.; Barbara H. Stuart, nav. delo., 
72-73.; Биљана Минчева-Шукарова., нав. дело.  
24 Оваа метода спаѓа во инструменталните техники поврзани со Х-зраците,  поточно со  оваа 
метода се определува структурата на материјалите, односно составот на нивните елементи.  
Методот се темели на анализа на енергетскиот спектар на секундарните x-зраци од одреден 
материјал кој носи информација за хемискиот состав и концентрацијата на поединечните 
елементи во материјалот. Ефикасноста и резолуцијата на XRF инструментите се разликува за 
различни елементи во зависност од нивната атомска тежина, имено ефикасноста е помала за 
полесните елементи и практично најлесниот елемент кој може да се измери со задоволителна 
точност е Натриум (Z=11).; Barbara H. Stuart, nav. delo., 234-236.; Биљана Минчева-Шу-
карова., нав. дело. 
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со сигурност се произведени во периодот на Индустриската револуција во Ев-
ропа и во почетокот на XX век.25 
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Резиме 
Кај иконата посветена на свети Наум Охридски од црквата Свети 

Великомаченик Димитриј во Битола спроведените мултидисциплинарни 
научни истражувања, резултираа релевантни податоци коишто помогнаа 
во утврдување и спроведување на конзерваторско реставраторската 
методологија. Со раманската спектроскопија е идентификувана палетата 
на  поголемиот дел од употребените пигменти кај авторскиот иконопис. Со 
примена на FTIR и XRF спектроскопските техники, е заокружена 
авторската палета на употребените пигменти и другите вградени 
материјали (сликарска подлога, позлата), откако беа отстранети 
дополнителните сликарски интервенции. Применетите материјали во 
градбата на иконата се традиционални и според одредени показатели се 
користеле до XVIII век, споредени со применетите материјали кај 
дополнителните сликарски интервенции, кај коишто одредени материјали 
започнале да се применуваат во XIX век.   

Добиените податоци покрај тоа што послужија во 
карактеризирањето на сликарската палета, употребените врзива и полнила, 
помогнаа и во детерминацијата на поранешните  дополнителни сликарски и 
други интервенции. Информациите коишто беа добиени од сите применети 
научно-истражувачки дисциплини дадоа допринос во одредување на 
периодот кога е создадена иконата, идентификација на авторската 
работилница, иденитфикација на сликарот „ обновител“, потврдување на 
нејзината автентичност, како и сознанија за нејзината техничко - 
технолошка и ликовната анатомија. Истражувачките работи понатаму 
беа проследени со конципирање и реализација на конзерваторско-
реставраторската постапка. Спроведените истражувања  овозможија со 
високо процентна сигурност да ја раскажеме историско-уметничката, 
техничко-технолошката и ликовно-анатомската приказна што ни ја 
оставил во наследство мајсторот, сликар-иконописец на иконата посветена 
на свети Наум Охридски. 
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Summary 
А number of multidisciplinary scientific researches, on the icon St. Naum 

from Ohrid, gave results which helped in the determination and use of 
conservatory-restoration methodology. A large part of the pigments used were 
identified using Raman spectroscopy. With use of FTIR and XRF spectroscopy 
techniques it is defined the most of the author`s artistic palete and other used 
materials (as used joints and fillers, golden leaves) after removal of additional 
painted interventions. According to the relevant information the applied materials 
in icon anatomy are traditional used untill the end of XVIII century, compared to 
the materials in additional painted interventions that are started to be used in XIX 
century. The received results have helped not only in characterizing the painting 
palette, the used joints and fillers, but also in determination of the additional  
painting or other interventions. All the information obtained from all science 
researching disciplines have helped in determing the period when the icon was 
made, identification the workshop of the icon-painting, identification of the painter 
“renovator”, it`s authenticity was confirmed together with technical-technological 
and painting anatomy. The research work was followed by the concept and 
fulfilling the restoration procedure.  The proceeded researches have helped to tell 
the story about the historical and artistic, technical and technological, and 
painting anatomy to the icon dedicated to Saint Naum from Ohrid with high 
percentage of accuracy. 




